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1- ATA DA 98• SESSÃO, EM 1• DE JUNHO DE

1992
1.1 -ABERTURA
1. 2 - EXPED lENTE

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR COUTINHOJORGE -Comissão Tem- porária EC0-92., do Senado para a participação na Conferência Rio-92. Problemáticas a serem analisadas na Conferêncía.
.
SENADOR ESPERIDIÂO AMIN" ...::.:nratriacallsados pelas enchentes que atingem o Estado __de Santa Catarina.
SENADOR ESPERIDIÁO AMIN, como .Líder Cessão ao PSB, da vaga do PDS, na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a apurar fatos contidos nas
denúncias do Sr. Pedro Coilor- de Mello, referente às ati vidades do Sr. Paulo_ César Cavalcante Farias.
···--SENAD.OR.AMIR LANDO ~.Refutando insinuações pelo fato de S~ Ex• vir a ser indicado relator na Comissâo Parlamentar Mista de Inquérito- deStinada -a-iiptúar
fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello,
referente às atividades do Sr. Paulo_ César Cavalcante Farias.

1.2.1- Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e
Pianejamento
- N' 818/92, encaminhando informações parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 98/92, de
autoria do Senhor Mário Covas.
- N~ 830/92, encaminhando informações sobre os
quesitos constantes do Requerimento n9 172, de 1992, de
autoria do Senador Mário Covas.
1.2.2- Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados
-N~782/92, encaminhando ao Senado, para Coiihecimenta e estudo, cópia do Relatório Final da Comissão
Parlamentar. de Inquérito destinada a investigar o exterrníniO de crianças e adolescentes no Brasil.
1.2.3- Comunicação
___ .1.2.6 ..,.,..__comunicação da Presidência
Do Senador Coutinho Jorge, refererite a sUa -aUSêndilDesignação de Senadores e Deputados, para integrados trabal~os da Casa; -no peiíod? .de- 2-a- 14- de--j.UÚhürerri a Corilissão Parl3.mentãr Mista de Inquérito destinada
a apurar fatOs contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor
do corr~nte ano quan~o _estará partic.tpando, na quahda~e
de Mello referentes às atividades do Sr. Paulo César Cavaide Prestdente da Connssao Temporána EC0-92do Senado
Federal, da Conferência RI0-92 e relação de Senadores
cante_Eari_as_
_____________________ _
que participarão- dã-re-fe-ridã-C6nferêDdi.- -- -------~-·
1.2.7- Discurso do Expediente (continuação)
1.2.4- Comunicações da Presidência
SENADOR AMIR LANDO- Conclusão do discur·
-Encerramento dos trabalhos, com apresentação de
so-de S. E~ iniciado na presente sessão.
relatório, da Comissão Parlamentar de Inquérito~ criada
pelo Requerimento n~ 52/92, destinada a apurar denúncias
1.2.8- Requerimentos
de corrupção, envolvendo suborno de autoridades, sobre- N' 342/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
tudo do ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social Ane por S. Ex•_j~stificado da tribuna,.solicitando ao Ministro
tônio Rogério Magri.
-Designação da COmissão para emitir pa~ecer SObre· da Justiça, informações que menciona.
- N' 343/92, de autoria do Senador Ronan Tito, solicia Proposta de ·Emenda à Çonstituição n' 4/92, que dá nova
tando licença para afastar-se .dos trabalhos da Casa, no
redação ao-a:rt. 47 da Constituição:
.

___________......,.

~-··-··
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período compreendido entre os dias 3 e _5 de junho do
corrente. Votação adiada por falta de quorum.
- N' 344/92, do Senador Mau.ro Benevides, solici'
tando autorização do Senado para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no dia 2 de junho do corrente mês. Votação
adiada por falta de quorum.

Proposta de_ Emenda à Constituição no 1/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso lli, do art. 150 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição Federal.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cãmaxa _n' )9/92 (n' 2.154/91, na

SENADOR MAURÍCIO COR~A- Centenário
de nascimento do escritor Graciliano Ramos.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Aspectos
sociais que geraram os saques a supermercados no Rio
de Janeiro.

Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a concess_ão de medidas cautelares contra
atas do Poder Público, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n' 6/92, de autoria do Senador
Râimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução
do Senado Federal no 96, de 1989. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do art. 64 da Constituiç.ão Federal. _
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/83, na
Çasa de origem), alterando. dispositivOS --da Lei n9 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causadõs por veículos automotores
de vias terrestres (DPVAT). Apreciação sobrestada nOs
termos do § 29 do art. 64 da Constitu_içãó Federal.
Projeto de Lei do Senado n' 106/91, de autoria da
Senador~ 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 providênicas. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art.
64 da Constihiicão Ferlcral.

1.3.1- DiscurSQS após a Ofdem do Dia

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- PORTARIAS DO 1• SECRETÁRIO
-N•' 25 a 27, de 1992
3- PORTARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
-N' 1 de 1992

4- ATA DO CONSELHO DE ADMINIST)lAÇÃO

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA:
NENTES

Ata da 983 Sessão, em 1° de junho de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi,
Epitácia Cafeteira e Magno Bacelar.
ÀS 14 HORAS P. 30 MTNlTrOS, ACIIAM,<;f? PR RSENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre ('.osta - Amir !.ando - Aureo Mello Chaga.• Rodrigues - Coutinho Jorge - Rlcio Álvares - Fs-

peridiAo Amin - Epitácio Cafeteiia - Guilherme Palmeira
- Joao França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - José
Eduardo- José Paulo Bisol -José Richa- Jutahy Magalhlies
- Magno Bacelar - Maurício Correa - Mauro Benevides -
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Ney Maranhao - Odacir Soares - Rachid Saldanha Derzi Valmir C.ampelo.

· -Senador João França;
- Seruldor Amazonino Mendes;-Senador Valmir Campelo;
- ~ Seriã.dor Júlio Campos;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj -A lista de
presença acusa o comparecimento de 23.Srs. Senadores. Ha~
-Senador Odacir Soares;
- -~senador Maurício Corrêa;
vendo número regimental, declaro aberta a sessãO.
- - senadoi- Fernand-O Henrí(J_ue Cardos(). Sob a proteção df! Deus, iniciamos nossos frãbalhos.
Informo, também, para conhecimento de V. Ex~ que os
O Sr. J<:> Secretário procederá à leitura do Exjiediente.
-seguintes Senadores, não pertencentes à comissão, particiÉ lido o seguinte:
parão da conferência em datas específicas:
-Senador Dirceu Carneiro;
-Senador Humberto Lucena;
EXPEDIENTE
-Senador Ronan Tito;
AVISOS
-$erlad0! CéS3r DiaS;
-Senador Aluizio Bezerra;
· --'--Senador Amir Lando;
DO MINISTRO DA ECONOMIA;
-Senador Alfredo Campos.
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Brasília, 1' de junho de 1992. -Senador Coutinho Jorge.
N~ 818/92, de 27 de maio do corrente ano, encaminhando
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedieninformações parciais sobre os quesitos constantes do Requerite lido vai à publicação.
mento n<:> 98, de 1992, de autoria do Senador Mário Covas.
N 9 830, de 28 de maio do corrente ano, encaminhando
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·A Presiinformações sobre os quesitos constantes do Requerimento
dência comunica ao Plenário que a Comissão Parlamentar
no 172, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
de Inquérito, criada pelo Requerimento n" 52, de 1992, desti~
As informações foiã.m anexadas aos-·requerime-n: -- -nada a apurar denúncias de corrupção, envolvendo suborno
de autoridades, sobretudo do ex-Ministro do Trabalho e Previtos e encaminhadas cópias aos requerentes.
dência SoCial, Antônio Rogério Magri, em parcelamentos de
O Requerimento no 172, de 1992, vai ao arquivo
e o de n" 98, de 1992, ficará na Secretafia..:Gerãl da --débitos junto ã Previdência Social, encerrou seus trabalhos
com a apresentação de Relatório com recomendações que
Mesa, aguardando a complementação das informações.
sérão encaminbádas aos órgãos competentes.
É o seguinte o relatório apresentado pela comis~
DO PRESIDENTE DA
são:
CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~' 782/92, de 29 de maio último, encamínhando ao Senado, para conhecimento e estudo, cópia do Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
RELATÓRIO :li" Ol,.j)' 1992
o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1'? Secretário.
- - -- -~ ~ --=
· 1.1 INTRODUÇÃO
É lida a seguinte:
Exm'? Sr.
A presBnte ·c.P.Cfái C6nVo_cad_a e 1rlst8.faCa no
senador Mauro Benevides
Sanado_ Feder~. em __ ~m q_uo.dr_o__c!_n.'l.':'6.tic'? -~-~r~_~ -~-o_t!§.~,
DD. Presidente do Senado Federal
eom a denúncia de rnülttplas atividacÍes irregulares,
Senhor Presidente,
anfocodas.
e.mpfo.mente,
o.tre.Vés
do-s:
órgãos
.:~e
De acordo com o art. 13, § 19 do Regimento Interno,
comunlccção de massa. 'Embora houvgsse o competente
comunico a V. Ex• que estarei ausente dos trabalhos desta
Casa, no período de 2 a 14 de junho do corrente ano, quando
Inquérito inste.uro.do na Polfcta Federal. entenç!el,! o -Senado
estarei participando, na qualidade de Presidente da Comissão
Fadero.t ao deferir o requetJmento espedf1co-.- que ho.....iO..
Temporária ECOC92 do Senado Federal. da Conferência
necessidade de uma C.P.I. perante a qual estivessem t~s
Rio-92.
--·- ____ -· _ .:__
-psii~oo.S meridOõiiâo.s riOS epTSOOiOS. -not~aamente- ri-~=~
Por oportuno illformo que os Senhores Senadores, abaixo
.Ministro: Antônio Rogério Mt:~:gri e pe;ritoS'_ qta:: :J.~Si:'le.ro.m o.
listados, membros da citada comissão, também participarão
da conferência.
provo. téCnico..
-Senador Teotonio Vilela;
-Senador IrapUan Costa Júnior;
O relatório responde eos · questionam~?nto;;- de
-Senador Aure_o Mello;
afcQ
da
corrupçao
e suborno de t:~:utondades. veiculados.
-Senador Nelson Carneiro;
-·;i~b;~~~~~~~.-pele~. i~p~~~o-;:;-~~~-;,_,- j~~~~~--=-Ã~io;-~--senador Ronaldo Aragão;
-Senador Márcio Lacerda;
Talevisl5es - através de denUncias de inegulo.ridadas·
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ClD SAB.OIA DE CARVAu-!0

NABORJÚNIOR

WILSON MARTINS

RUYBACELÃR

POR TEMPO OE SERVIÇO (F.G.T.S.).

PFL
Eçsa Relataria. nas limitações de uma C.P.I.

prlndpalmente quando a metéri~ envolve toda uma estn.:tura

RAIMUNDO

URA

É:LCIO ÁLVARES

OpA.aRSO~S

minist9rial on"de. foram detedo.dos indfcios d·e disPuta de

Pod~r, corrUpÇões.

subamos

e

otos

de

desleoldode

fupponaf. procu.rou. em curto prazo. esclarecer os fotos

básfcos comprobatórios dos

infroçeíes~

PSDB_

Me.smo havendo inquérito policial." nõ:o poderio o

JUTAHYMAGALHÃES

Senado "FederáJ. com o rasponSo.bilidade que o pOvo
brasileiro ·lha outorgou mediania representoç!.o. fic;or alheio

~

axpectoÍivas de prom~r e. ~uração minudsnte
en6rglcc. doa fotog 11!1. aegulr descritos.

PTB

Q\

AFFONSO

JONAS P1NHE1RO

C..AMAr~GO

No desenrolar dos trobaihos da C.P.I. ficou doro

que. •eus integrantes. noto.dafnema o Senador Mário

CavOs.

PRN

preoa.~po:vcm-se nao apenas com os aspectos criminais

mS...igualmanta. questionavam a raspaito da ética politica.

RACHID SALDANHADERZJ

NEY MARA.I'JHÃO
1.2 HISTÓRICO DA C.P.I.

POT
Com o requerimento de o.utcrie. do ilustra

Seno.d~r

HUMBERTO LUCENA e s.ub~crilo por mais 54 (cinquanta a

MAGNO BACELAR

MAURÍCIO CORRÊA

quo.tro) Senhores Seno.dore!i. e.ticerçado nos termos do art.

. 58. parágrafo 3'. do.. Ccnstituiçf!o e dos artigos 74. e.lfnea •c•.

PDS

e 1 45. · usque 153·. do Regimento Interno d'o Senado F~de~al.
foi aprovada. por·une.nimido.de, pelo Plenário. a crle.çi!io de
uma COMISSÃO J?ARL.A.\.1ENTAR DE INQUÉRI_TO, com a

LUCÍDIQ PORTELLA

fmo.lide..de de op_urar. no p"ra:zo de 1 ~O (cento e vinte) dias.
denúncias

de

autorid~des,

corrupç;!:,,

sobretudo

do

envolvendo

aubcrno

dQ

ex-Ministro do Trabolho

e

Previdência Social Senhor ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRl.

em porcelamentos de débitos jt.mto O. Previdência Social.

Crio.do. a Comissão. de acordo C.Qm o critério do.
proporcionalidade
raptE '3entoç~o

do.$

nesta

Coso..

Partidos

ãPós

Políticos
o

indicat;ao

JOÃO FRANÇA.

çom
dos

Em sue primeira reuniãc. no dia 1 9 de março da

· 1992. foi eleita .a Mesa Oiretora dos Trabalhos que assim
ficou constitufda:

Presidente: Senador ODACIR SOARES

V.ice-Prestdente: Senador MÁRIO COVASRelator: Sen,ador CIO S.ABOIA OE CARVÁÜ-10

respectivos Uderes.. esta C.P.!. ficou assim constitufdo.:
Subseqüente à instalação. a C.P.I. ouviu vé.rios
depoimentos, dentre eles o do ex-Ministro Rogério Mogri.

SUPLENTES

TITULARES

SENADORES

este.befecasse o menor clima que o c.oos.tre.ngesse. Mesmo

PMDB
AMJRLANDO

Ofertou-se ao eX<Mini~tro a d!ÇNide. oportunidade.
pert.'" sua defes~ sem que. em quo.lquar 'momento. se

a fito. ouvida em partes. somen~e foi rodada e ouvida por

· · MÁROO LACERDA

todos poro. lhe propicier escleuecimentos. uma vez que o.

C.P.!. dispunha de lo.udo:J; técnicos e ero. o. partir deles que_
os
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Senhoreg

SenOdares

formavam

suo.s

e

punic;êl.o

dos- -eventuais

culpados.

naC!- podGrrio..

o

_Congresso No.cionot. legítimo representenre do povo. ficer

corfclu$15J3s. _

Senhor Antônio

olhei_o a fatos de tamanho. gravidade. eis que o seu papel

Rogério Mogri ?ptou por uma negativo. amplo.. posturo.

não é só o de leçpslar mos. sobretudo.? de fisco_lizer os e~.tos:

Tro.tedo com

dlgmdo.de e

deflagrado. · a

partir

dos

respi:!ito.

perguntas

o

formulo.de.s

do Poder Execut1vo com

pelos

pe.rtidpantas. especialmente pelo Relator.

dinheiro

As considerações e
daasea depoimentos

serão

conclusões

objeto

vl:!;ta~

ao _l:;u;tm comum.. ou _saje..

praticados com a indispensável probidade na

o

aplica~ do

pübl~co.

re_speito
n!!io

E

de__ Jratamente arrr

faltamos.

.eHes-

&

compromisaos,

-s:satriíndo o sole!'la propósito de agir com a meis serene.

CCP.Itul~perte.

Justiça.
Oaaaj~mo:;,. nesta ponto. re~se.lto.r ·a presen'ço.

1.~

canstanta a o.tue~.nte do ilu~tre s,mador Eduardo Suplicy qw:a,

DA DENÚNCIA
É: mister nog dedica.~os. .minudosamentla. oo fato

apeaor· dli nao ser membro desta Cdmissãp. sempre a

g~cAndala

qug dgu arlg&m a lil!lrt&

proSt•giou de ml':'nPira ponderado. e inteligente no. orgüiçao

nacional._

dos de-poente.,;.
Estrenho·so. apt.:·~ar d•" cOrr1Ut11•.•r com ri(JOr e
destemor todCis

Também devemos ressaltMOS
do

Seno.dor

Élcio

Álvares

que.

cu_i_d~dq~_t~_ç_r:!iÇO__?

_co_os~u_tcto.

emb_orc:t --~l)plente.

o,;

ato•;;

n

1lic:rto-:;,

rnrmL~Irt~

_o._ __ c:orlti.~siio _Ui3_ conupçüo

corno

fr.n

pa•·,:.avo. do ex-

Minísbo Rogéno Magrt.

comf'lm!'2'c-eCI e vé.ries sessões ~ que solic11ou e.o _6[g~o que
evitesse ttpific!!!.çl5es penais. dci):e.ndo-o.s_ 1!1. l?rocuro.doriet-

~lembremo-nos dos fdtos

Gerel de República.

Um e.uxiiior dm?!o do ~.,:.;·Mim$110. oc:up~r1tP. de
cargo de conli.o:nçu.. não d~JI.a. mi':tc: do ~~1m1·;t•>rio. Senhor

1.3

DOS FATOS

---V01r1By -Ávll~--eitlti"Ç-;ic• Corlj\lntu Cofll- u-·ori-P!l!O.-tf~- C'iôitlflãCampo-; e r'noís

Como referfçl_p _nQ infç:io çf_este __ rela_t6ri9._º~ _f_et!fit;
que der~m origem a esta

C.P. I. fott!;ll) objelo do noticiário na

e

dó I_ N S.S. Ed•J<..lrd

ex-fwlcronó.rio

re((ne no gabinete di'J. ml?nC!t:'ll1~ldO Pmk:'~mentar e deciriem.

1mprensc.. no ràdio e na televisao sobre a ocorrl[incla dGt
suborno

·um

_Sar.aphico e o ChJ~fe de Gabinete do re>ferido. Deputada" se

todos. gro.var conversa~rde Valnt:>y e Rogério Magri.

corrupçl§o

principalmente no Ministério do _Tre.balh'? e__f'r!'.l_0_d_@!t:J_~~

Paro.. fo~alizer esse oto hrme.m um eomF=~romisso

Social. com envolvimento direto do ex-Ministro Antônio

da cocperaça.o mtítu-a e.

Rogério Mo.gn e vórius outros dirigentE:!s ___ e __ !;_S$!3~-~ores;

a~:·;:nm.

deram

mfcio

o. uma

--- Oparoç!!l.o contra o ent&o Mimstro Antônio Rogéno Megri.

daquele órgão.
Ressalte-s-e que,

Eram constantes e insistentes as notlc::ió.s sobra

_çompromisso.

fraud.'!s nos parcelamentos dos débitos com a.Previd&_n_cia

SociaL os

s~perfo!lturamentos

re~proca

o.peser de' formalizarem

havia _seq•Jer

nõ.o

confranç;:l

m•~tua

tal

e

entre eles.

em obras com recursos do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e. ó mais grave, a

A descõrifíonço deStac:a.:.se rlo c-ompon·amento d"e\

suspeita de . c1?rrupç:!.o pas~lva do Ministro. acusado da

Deputada Cidinho. Cari1pos ~ do ex-futlcionário do t N.S.S.

receber US$ 30 mil (trinto. mil dólares

am_eria!.nq~)_

p_ara a

Jiberaçao de ver'bi!its que estariam destine.de.$ a ob~ _dEI'
soneo.merJto no Estado do Acre. com a
L •

agravante. __ j6.
•

apurado. pelos Auditores do Tribuno! de Contas da Uni!.o e

_

Edgard Seraphico. Expliquemos:

o

pnmeir'o compromisso

firmo.ch~ entre os quatro participes para o. gravação e~tre
Volnay

Rogério

Q

Magrí. foi assinado no dia 27·· de

novembro de 1991 .

pelo, C.R.EA do Ois.trito Federal. segund_o se comu!:li_C:Ou à

C.P.!. mi'sto. sobre Fun.do de Garo.ntio porTen:tpo de Serviço.

Apesar de insiste11tes

da superfaturamento da obre.. motivo da provável liberação

Volney não respondia sobre se

da mencionada verb_a.

w~lize.do..

pom tcidos estes indícios da

ilfci~os pêliaís. çOri't

COm

·o

põsso.r - do

cobr~nças

da

gre.~e.ç5o.

e. "empreitado.• ho.via sido

tempo:

o. - dé.sc6nfionça

repercursão nacione.l e ante o G!'spant~ da·~ociedade, como

aumentava. No dia 23 de 1e"vereiro de 1992. Edgard

um todo. unissono. clamando pela epure.çao ·das denúncie.so

Serop~ico

nutonzf'IVf\.

por t:>scntc~

~

Deputada Cidinha
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Ccmpos ·o. gravor um

tc!o;d~ncmo..

no._ resic;lêncio.

dele.

Edgo.rd Seraphi~o. ent1a esle e Volney Ávil..:;. quando o

b,o,te.lha

c;ontra

a

Junho de 1992

corrupçí!io

indicado..

Embora.

nao

louváSsemos as gravoções de fitas. ficou bem de.ro que

último.. finalmente. menciono hover feito o gravaç!.o com o

sem

Ministro

terminaro.m por esdo.r&cer. em definitivo_. a comlssao "tm

Rogé-rio

Mo.g1i.

Estava..

moteriolizodo__ o desrespeito o.o

· naq'Jele

~:~.t1H~!O

momento.

5t. inciso XII. do

e1'as _nã.o

cousa, A

teriam

!ô:ido possíveis

os

laudos:

qu12

menctonada parlamentar conseguiu forçar ç:t

Senhor Voln_ey Ávilt!ii e. revelar. assim. a g[avação obtide..

Constituiçãc Federal.

fazendo novo. gravo.ção na qual o Senhor Volney deixavo.

Ntio satisfeito com a tro.tç5o funcional ao seu
supgrior ·hierárquico.
1

I'Q~I:o. "0ndc

sue.~

'inSiurgindo contra

· mesma a

o

Senhqr Volney Ávilo.

gravações
Q

Jnvestigotórios,

continua

t!llgore.

doro que. conseguire.. o _que pretendia do Senhor Antônio
Rogério Magri.

sg

loblsta Me.ri.Qna Schubert pero. obtar da

confissõ.o da ter presenteãdo a

Resso.lta que o intençõ.o do Senhor Volney Ávila

esposa do

Ministro l'viagri. Senhora l$abeL com um anel valioso.

e.

n-ao ero. de reVelt:ir

exfstência.-da fito. às autoridades

policiais ou oo Ministério PúbliCo. iotnbém não_ o.

.

eritrã9ario.-

Com o gravador c.edido pela Deputada Cidinha

a ~enhum ministro. Seu. intento E!ra levó.-lo. ao prórplo

Campos. o. gravação fui realizada no Gobínet9 dO Senhor

Presidente da RepUblica mo.s•. nesso opero.çi5.o. na:o logrou

VÇlln'ey Ávita.

~

~to.

efe.~tou

i,;:,;::c

~

11.

posatibilidadg.

dg,

ho.Vlõtr

Q:Xi,;:tlda

omlssl5.o de autoridades gcvsrno.mentais. uma vez que

Os: fatos: demonstrados !'õ5o contundentes.

O

aano. impog,sfvel e.o General Agonor

Home~

da Ce.rvo.lho a

Mmtsh:Ono. dmgtdo pelo Senhor Antõn1o Rogério Mogri. era

o.o M.nistro Je.rbo~:: Poozs(umho o t::onhe~tmonto daquilo que

pnlr.o do ocotrêncios;: do. mr·us baixo espécie odminis;:troliva.

se nao drssero.l:'l

nt~m

se mveloro.

A famcgt-.rnlia 1110.. por exçm,plo. foi obtido no auge do
de'.>n:::tgro.rn<~nto.

em um t.:hrnn confu5co

'l

uma

otmosh~ra

pesada onde é possível demonstral'-'$e que o desrnondo e

o. mó gestão do coisa público C:hegero. e.o mãximo. Profundo
clima de tt.~lçi3o. notodomente 'ao Senhor Proasldenle do.
P.cpública..

lesado

concedids..

O

de

ilícito

v6r1os

modos

na

unia

constà1i!é

e

era.

demonstrado pelas depoentes
laudos

tãcn1COS

e

Restou ~pur('\do qu(' Volnr>y !tnnlmcmte prnpiciou

a

denúncia

princlpo.Jmentlõl

flccu
peloG

n

Snnhm

M:·••Jrl

sob

pmssão

da

Ac<::rm, convld·!"lmo": o Ot~put_o.da Cid1nho;1 Campos.

confio.nça
l5õso

contm

Depu1t\d~ Cld1nh:~ Comp••'.>.

den.uncionte do esct::u,d.:\h."', p~10 prectt:~T esclarc>dmentos
sobre a mtlténa. obJJ?!o prmctp•o>l desta C_PJ.

proVJdenciodos pelo Polícia Federal e que

impressiono.rom pelo quo.JJdode e ex.o.tidão.

A- Em da!a de 25 de marçO dO corre>n~e- ano. o.
Oeputo.do. Cidinho Campos compo.receu à reunião deste.

Soube~sa

de outros gro.vo.ções. Mos aqui s6 vai

Ccmlss3.o. previamente convlde.do..

mencionado aquilo q1.1e realmente diz respeito O. fino.lido.de
daC.P.l.

Após prestar o

juramento

de

pr~a.

ela nos

informou:·
- 1 -que tomou conhecimento da fito gravada entre

1.5 DOS DEPOIMENTOS

Volney e Mo.gri muito tempo depois;
Seguindo

norme.s

processuais.

inicio.mos

as

11 - qo.Je o· documento~compromisso. o.ssi11odo por

tomadas de depoimentos da:; pessoas: envolvidas. Citadas:
e

dos técnicos

QM

perrcio. d~ Polfcia FãCferfll

e

da

Universidade de Campinas.

ela. Volney. Sero.phrco e seu Chele dP. Gobineto?. tinha por
objetivo a precauç!:o de evitar ..,_cusações-

que

estariam.

envolvendo o. vido. de qualquer pessoa ou deiatando

O Relator ir1teressou~se por respostas do.ras _e.

alguém;

por isso mesmo. fez perguntas direto.s e objetiVO.S. o tim de
III -

não__ autorizor o.s dubiedo.des. duplos sentidos e impreciSões
q'ue viessem o. po.racer iiüendono.is.

gro.':'aça;o.

que.

sendo

foi
que

cobrada
O

do

mesmo

SQnhor VO!nay- 8.
sempre

respo_ndia

negativamente.
A Deputo.do. Cidinha. Campos era peça chave,
uma vm·qu·e-~reu-nom·ã -s-urgiu nos noticiários e a ela eram

IV- que. certo dia. ocasionalmente. encontrou-se

o

Senhor Ser~phicO

atribuídas dec!araçeie-s. fortes e que n.3o deb<:avam a m&nor.

com

dúvida quanto ao seu m1ento d5' detlogro.r uma verdadeira

finalmente. o. flfirmoç!\o ·de que

e.

inteligeri~o:31nente.

o.

gr~ç-8.0

obteve.

h6Via sido

Te~ça~feira
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raa.lizetc:!o. e de que a mesma irio. ravele;u um
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XIII_- qll-e o Senhor José Mário Teperino é. hoi'l!-

esdinde.lç:~_de

um dos diretores da VA.S.P. e terio. feito um contrato da

30 mil dõle.res americanos recebl_dos p~lo Ministro Mo.gri;_

exclusividade da V Ã_s.p_ coni o I.N.S.S.;

V - que. como Vol~ey ni!.o lhe informosse do.
gmvaç6o. po:ra "provocé.-loM combinou com Ser~phico. com

ê.utorizo.ção do mesmo. _ynu!

Q1,1tr_Q.

OBSERVAÇÃO o Esa...AREOMENTO DE~~
_grov~_ç"~Q._çl_~sso,_'?'3~-----~RELATORIA:_ 0 _P!esidente do. YAS.P.. Sanhor ~a.gn.er
Ce.nhedo. ence.mintlou ao Ilustre Senador Mo.urrdo Corrãa.

entre Seraphico e Volney:

Membro desta Comissão. e este o. este. C.P.l~ documento. jé. .
do conhecimento dos demais Membros, onde ofírma e

VI - que. de possa do. fito. gravada entre os

Ser'!hor José Mário Teperino _lhe

asdo.rece que o

pasSoaQ • admo. mencionadas. tomou conhgcimento do.

á

desconhecido e que o r:nesmo jornais fez parte dos quadros

corrv-\rsaçõo en~re o Ministro Me.gri e Voln~y•. no. qual. o

da VA.S.P_ quãr como fuilciol)6.n9•. _-qu~t Ç:O(OO mefDP!O. _9~

primairo confeg10a. ter nu:abido ~O mil d6leras cmaricer\os;

sua Diretoria. e nlio prestou nem presta õ. VAS.P. quo.lque.r
seMÇQ~ nem mesmo como mondat~o ou preposto.

VIl- que entrou em cantata com Volnoy çlando-lha
um prazo de três dias para a entrego. do. fita. sen~O que~ em

Continuando

a.

do

J10tfcta

dgpoimenio

dl!!l

cesO COiltrário. elo. convoco.r!a ~ imprensa a denunciaria o

Qgputade. Odlnhe. C.!:t.mpoç. Elehe.mog quQ

02

print?poiet

fato. Ameaçou a cumpriu;

tóp~eos foram deste..cedos dionta do9 ilusotraa

M~;;cmbros

dasta Comiasi!o.
VIII - que orientou ao S<?nhor V9lney _pe,_ra_
gro.vo::::sa conver~as com
Shei!o.

Wo.nde>riC!y,

C'IS lob1st::~~s

que

ENGEtJH.ARIA

a

inte-1cediom

parcc>I.."J.mP.nto~ de rlN~ctos prt:Mdt?ndh.ri~s:

ARAÚJO

L TOA

qU~

Marlene S_chubert e.
favor

de

poro. e.s: firmO.$ A

8 -- No
o.nolisado. !$tO
inquiriu

o

é~

d1a

po.Jt".t~f!Clf

depoun~~nto

M

19'~2.

d1a 26 d1.l marçu d_rJ

Senhor Volnt•y Ávfl,':\

qut:t,

~ctrno

1,•su Çotnfs·,;.Zlo

opo:.

pre~;Tur

o

juromento. disse:

CONF:!;::O!;__RAL ?/A.

a

raspec.-tiv~ment~?;

1 - que conhece o SenhOr Edgord __ Si?rOphico.
IX - que. indagada peJo Senador So.ldanhQ. Oerzi

se "é crime o

porcel('lm~nto de débito".

o." Qeput~f(_a

respond<:>u: n!!io tenho nodo a ver com o parcelamento

oposent~do como

Procurador Aut6rquico do l.hl S"S_ onde

trl~Polh_OU m_uito em COmi_~<;Ó_ç>s-cl_~:;> inqUC'fi!Q:? ~qn_ltnj~_1)'Q..(iVQ·3;

e
2 - que reputr:l o. pP..::socr.

denunciOU um parcelamento Indecoroso envo!yepdo umo.

d..:~ -senhor

Edqord

empresa do Rio de Janeiro, CORAL TRANSPQRI_AQÇIAA- _

Sor.ophico como ·correta. honer.ta e grande batalhadoJe.

LTDA apesar de tê~la denundo.do oo T~ibunal de Contãs do.

pglo more.Jize.çõ.o

União e à ProcUradorio.-GérOJ do. ReptJbli~

cotrasse o informação- de l'lÇÜO cnn1in.:tl a qual responde e.

do

causo

do.

embor~

PrE!v1dêncta.

p9ssoo. CÇ!mento.do. pí:!lo depo1mtn;
X- que o. mendono.do. empresa n8.o po.gavo. ao
OBSERVAÇÃO DA f.":.ELATORIA

I.N.S,S,; teve 13 (treze) C;::u're~o.s sequestr~das P~lo. Justiço; o

proprietário fOI declo.r~clo Pepcsitário infiel e. dianta_ de~,

O Senhor Edge.rd

recuso. da entrega ch::ts carretas. o M.M. JuiZ da 17! Vota
Federal do Rio de ·Janeiro dacretou o prisão de um dos

--Federal

sócios do. Coral Transportadoro. LTOA;

Sen~~phico ~

ma1s o•J meno:;: 1 8

(dezoito) outras pessoas lore.m de-nuncie-dos juntQ
em

Cuie.bb..

MT.

pela

a 1 ~ Ve.r.:-.

PrGcotadorid·Gep~l

da

República. por crime d'Õl esteoho_nato.
XI - que_ dois dias
pri~i!i.o. o dono da

Ame.!do

RossL

Cepoi~

da decmte.ç5.o

firmo. ve21o a Bre.silío. e

apesar

disso,

C;J_

assinou.

d~

O processo est6. em o.nde.ment<:).

Senhor Jos:lt

em

c:arãter
3- que. hó niuito. mats precisamente por volta do

excepcional. o parcelamento do. dfvida.:
mA~

XII - que. inquirido. pelo Senador Mário Covo.s.

e.

Deputada meneie nau vários pessoes que desempenhoram

da outubro de 1991. o_ ex·Mimstro AntõmO Rogério

Magri vinho. ~bo-rdando o d::poente com propostas que. no
seu. entendimento, eram desonestas;

tunções em 6rgõos do Ministério e. o.peso:r de desligados.
continuam exercendo gro.n.de poder nas decisões. e'mre

4- que. l"'o dia imediato_ à primeira abordagem. o

eles o ex-Coordenador de Suplemento e Serviço Gerei do

'depoenla dirigiu-se a.o Palbcro_ cto Plane/to paro. rele.to.r o

!.N.S.S_ Senhor José M6rio Taperlno;

ocontecldo eo General Age>n•:.r HomE>m de Co.rva!ho;
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mE>sma dizie. ser amiga pe~soe-.1 de A.,tô11io Rogério Me.gri..

5 -que. na. impos:sibllidude de falar com c Gene"rc.l

que. lncluoive. freqücmf~ra sua casa em Recito::;;

Aganor. o depoente norrou os fatos o.o Çoronel F>lmento;
6 ~que. em vórios outr~.s ocosiões. o depoente foi

abordado

pelo ex-Minislro

Magri.

princtf:io.lmente

Junho de 1992

1 3- que o.lobista tf1mbém o convidou pl.!l.ra passar

um fim de semono.

pl!l.ra

em sua casa para comei-em ce.marões;

resolver o problema da Empresa ConfederaL pois um
federal.

Deputado

Senhor

Paula

14 - que foi intermediôrio para uma o.udiãrido. da

estava

Octl!vio.

Depu~ada Cidiliha CarnpoS com o Pres1dente da Repúblico:

JnW"iiSs;;.ado no parcelamento dos débitos prevldenc1=.d•:1s~
7 - quo, faz questão de n:~gistre.r. não conhs:ca o

·1 5- que. a prindpio. procu1·ou o- General A9enor.

mendone.do Deputado Federm. nunca manteve nenhum

mas o mesmo. por estar ocupodo. não o atendeu e. assim. o

cantata. plilt::soclmente ou por te! afane. nem por terceiros. o

depoente foi

n&l Ser atr.::t.vés dos mençi!5es que fazk"'. o Mini;;:tro Magn.

passou todos o.s informo.çi3es e

Oep~·todo Po.ulo
.,Procurou para ess~respé'ç:iB"" de-perdido;
Soliento. O.Íf"!da. que o

conseguiriam

dinheiro

fácil.

audiência.

revelor-lhe informações grovfcsimas;
1 Iii

mencionou . um

~ quA

a audiAncio., não íoi morc:o.do. :licb o.

juztificaç:elo de que. msrce.da a

se referiu anteriormente. o Ministro. para mostrar a fo.cilidade

que

solicitou · a

argumentando que o. DePutado Cidinho. ~-npos precisava

Octé.vio nunca a

8 ... que. em relo.çao à primeira obordag~m o que
cem

recebido · pelo· Coronel Pimento. a quem

e.udr~ncio.

a Oaput;:,;do. não

, iria composrecar. pois a mesma é conhecida por fazer essas
denúndo.s e depois não lhes de.r mo.ís atenc;So;

·p,..sen~· que a lobista Marlene Schubert teria di:tdo c!L ~ua

•apos;a. um fmeL avalic.do Qm algun-s milho.rGs de dólarec;
17- que, diante de.. ~cusa em conceder oudiªncio.
.9 - qui$, por ter stdo nomeo.dQ direto,nu:mte, pelo

Ct. Oeputo.dã.. no Go.billete da própria. foi firmado

Presidr.mte d~ Repúblic,., e p..:lo foto de ler ~2. ..0riri1e. -e· dois)

~.:onlptorm""-::">0

eno$ do se1viço prostado à in.:o.~ltUtf;2ío o. mais. pelo fa~o de o

C.·Jncnj.t. ,., i_(·:ontf.::o -,=,

Mm1~.tro ter conhec1m8nto ·d~ Sll"- vida ..l1.!_ncion>!ll. nS.9

\JI·•Y·~ç,i,:• ••tn !(l•."•t.,,•n\(1

e.cr~dtlu que o lr:czmo o~l<")..v.:t t.:!'"-tando s_ya ho~~..st.l.~~d..~. e...-

sim. ft!!'=endÓ-Ih~ prepostos reais po.i-a a SU4 Ccirn.lpçõ.o
pe.ss:~

que

o

dQpoente

cons1dero11

mdecorosag

a

·'

rt.~h~udu

en1 qu<:> o. d•"flOf'H'·-'
·~·Jmrr)~l.

p.~rf:'l.

,,,,,.,nlo d• • t -tlllt""-11•"1

•''i'-'''tuno

~~~~··1n.

t,':\Jin

-!1

~·!·'nolg_ qú•·· '"~::ill.ltr'tn1

O

r.:lt)L'tirn.:_•ntn oh'.n1 d• • J?~P·~•cnl>'

C.:.unpo<;. Ed•.1ard ::;.,~,.··ph!c<:~

um

•:JL•h:•r pre>•t, •o;

,"1

Dt>pU!.Jd·l ( 1d;n:1~

o Ch.:ofc de G;:~bmct,;- d.J

ft

O.,;>;putC'cd'-"t:

desonesto:s;
.tt: -

1 O ~ que foi realmente

a

Deputada

Cidinh:O.

'I'-•

..,,,

;;lia

2(1

·1-=

••~·.,-......,lllf\

Q(:

1~~11.

LI

depount... lnr t:ho.rrmo•.• ,_,..., Ci<:\llinNe da Mini-::.tro

.. :• qL.·~

Compos qtJem sugeriiJ a gro.vaçêi.o da fit~ tendo em vista~

achou c:.tr~JtthtJ

Mmis'to

suspeit:t\s do depoente e a inexistôncia çle provo. concreta:

costumavochi?')e"l!"

em

'::'trtuch~

dt) hor~110.

~mnE.'nte G.pu~

p01s o

..J.:;; 9 horas; que eram m~:s

ou meno1:: fi ou S horas 'e JO mmutos;

i 1 -que.

de fato. a lobista Marlene à.:::hubert em.

determinada oce.:lião. Jl!stamenle no dia do ÇJr~çOo entra

19

-

que.

desconriando

lr.::..tur-se

de

nova

o depoente e a lobista. C:.\ mesma disse. que lhe daria um

etborde.g~m Com propostas de~r.Jnestas. o depo~nt"=! levou o

presente.

mini-grov.s.ckH no bolso e ·grovou todfl a. conversa.
Indignado. o depoente recusou e. imedi:otrunenle.

o lobista contom-ol..! a

sitL.e.ç~o

e ofirmou que o pmsente

serio. po.ra. o. sua mulher.

Um dos por.~os cu!rnin,~ntes do deprjimento do
Senhor V•JJ;·,ey Avila ocorreu qu~ndo o Rt:>le.tor pr::>rgt:ntr:"J-

Ihe. claro.men~o::>. se •:lhju•f:m do Governo $-!'.bio. do coilteúclo
do. fita. O dt"'poentt? deixou claro .que somente lana_ti;~.l

Aproveitando

depoente

revf:!l.:"<ç5.o direta;nente ao Preo;.id8n1e d;,:r. Repl1blica. Ficou

indaga: "vocâ.n3o yO.i Jaze~ com a minha e~posa como fez

potente que o Senhor Volney. em suas conve1sas r:om o

com a do Ministro MagrL presenteando-a com. um anel".

Coronel Pimenta. mendonar8 genera:idade:;: e não tetos

essa oportunidade.

o

especmco-.:. 11~0 lhe dizendo, de modo direto. ns.d.!!. sobre cz

Diante disso. explice.. a lobisto _c;pnfirmou ter

dólares que teria c ent5o Ministro recabtdc indevtdeml!!nte.

presenteado a esposa. do Ministro com_um e.n~l~ ..

A pergunta fora feita em fe.ce da as ·declo.ro.ções
12 - que

o. lobists Sheils. Wanderley também ero

assiduo. freqilent.:adora do Gabint=ta do Ministro e que a

do S.enllor Voln.;:y nUa serem .c!ares quDnto o. is=:o. Td.nto
podiam

Sl•;_"lnificar.

qu-e

d~ra

dência

de

tt;c-lo_
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minud>:.~nten1,:-nte. o um integr..:•nlr• do Govo;;-rno..-como pode.ri>::\

_9~~quer

patect-u que ClP€n;:~.s nntidar:J.. P•:>r,.,n!E'! C'! Cotc:m'el ~i mente.

estecudador~

que tinh.:J. prov.x> contra' o SF?nhur lvk••Jri. ;;r?m di<:Jªr.quai_s_,_
RBiatotJ~-

A
situa:;~o.

perc8br::·n.:h-.

-~-

d!?!i~de_:;;~

_rep_erttçãa

f1set:Ll

cu

_de

quo.lqu_~f _ o.ti\,'ida;:l2

-7 - ·qlfi?_a__ excepCJõnafidode no pe:rce/e.mento é
d;;t

"--=le_gªl Tem ;:,poio. Tem legislaç&o e--o· c;;:.rútEff âa éxCeção

fez o per"JUntr:.. qqo:o o S•.:'nilor VoJney _re:pondeu

estt\ r1o

lo:-.1~")

da lei;

deixando expliC-"•:Io que :)p~n>:~~ ~~o Senhor Pr>?sirJenl.t: daRepúhlica r•:>Vt?l.:-rio, o •Jr_o.ve: cont<J(IdQ

em um

poqu~I1L)

Q....\

-~ ~__ c:;.ue -~~a-~~!·"")~- s_~ -~-~~~i_!li~~~o -~'ª-ério M6.9fi

.fi!~~ _gy_e_ 'JtOY~!'"~--

e.pare!ho que condutJez om um de so_us

tant,7.v~ corrcwnper o Sç::mhor Voln>1y Ávila. ~ em rel:tçi!o a

sua. pessoa pode e.firm-':'.r que nunca houve tentat1va de

bolsos.

corrcn1pª-1o. rc;·nor!lndo f:llJ~Iquer etc de corrupç~ ~tiva_ou _

C - A seguir.
Se:nhor Jo~é

/\rnalclo

dia 1 ~

no

c:omp~ecia. atondend.:. o

_~bnl

de

de

1 992.

che.m~mento _ d~s.ª Ç.P_.!..

P.o::;si.

e>.:-Presídér'lte

da· Instituto

Nacion.::1l do Se\,;UI'O Soei~! -I.N S.S.

ApÇs

jur~rnento.

o

passiva por pa1tf:l do ex-hl,inistro;

:;:~

9 - que.

do!'ls

dua.s lobistes

cit~das.

~~~'!lrlene

S;:.hub8rt e ShP1Ia_'vV~nderie~t. conhE-ce som-en1e-a úhima
qual foi

indagado

pelo

Senhor

PresidentE" da Co_mis.sai,Q_ ~~ ~ra de seu inte:rQsse que, ec:~ ·

opre5e:·~tado pelo /,.1inistro Ms9ri numo. das

em que iof ct.~:rn.:!do ao

Sêtl

'o.

ve:c.es

Gabine1e;

invés de fazer un:a exposh;:!.o. p~szar-se, de logo. a p~k'.vr·!l

e.ó

~ R.e1;:1~or

pi!!ra

pei"gunt-~s

as

que

considPrc.s-;::li!

necess6rias., sendo que. com e~. afluência do depoente.
inlclou~s-a ·à. inquirição.

cuioq ~.spedos que julgamos mais

importD.nto:os pt:l.r.:l. .asclarsceir '3 ordG:t1;:~r os lr~boihos dassa
Relotorla destacBmog a s:sguir:

10- quo não t:obo Informar qul!!l.l o r,;,JacionomiÕmto
-a~

'

Shci!a COm o

'

ex-Mini:ctro e -s~-

jorn~is o? que nunca lhe pediu quo.ltlU>"Ú provrdêi"ld~ -

a denÚOCÍ·:!lS de frO!JÓ8'9 C001TO O

1 1 - que. quantO
~ - qu~ l."'Onhocc o Senhor Volney Ávila. O qual. até

n

~'H'

·•.'nh·.• dotu..

qu~

2 Volr ..~v Avtl.•
na

N~

L:un-;ldL~t.1urn

')rt'lvada

procC'.:..Iimcn~o

r:>

o Mmr..:.\ro Rogéríõ
que

con:;.idera

Me.gr~

essa

fisCO

e de contr~bandCI de

3"5 (trinta e cinco)

com~~todores.

feit!;!S peJo ~~nhor Volney Ávila. o depoente Ôs considerO:
como d,~ •:lo'lh.l·. ,, .. rp•·1.-11". ~!:•:11,. r!.• ur•1 "(~~.: ..,r" !u•"•rniQ

hOI"r""h?tn de bt•m;

h..>rn conhf~cimento das denúnc:il!ls que

11~·:: c0/~~1\.1.

a- mBSma repres9ntavl!l -

alguma empr~:::sa e só tomou CO!lhecimento depois, pelo~

drs1unjtm:r'l pt•l.:• / .; uh·Jnr. · /'1111'11 .. ll•·-'

L:·~

r 1r:o·•rn:x

com base

atituda

um

coi-tdenóvel. rndP.p~nrlente do méríto da fita:

3 - q•Jt..: ,;oub~ d•") cofl,eúclo __ çl_~ tjt_~ _p_qrJI?.C§:jçlg_
noti~-~udo

pél.;, rmpmn~,~· e que e~e·~,_~;~l,ljce quaisquer falos

de1Jtu1J'-OS Uo 1\.hnrstro M~gri: ~.firma. te.mbém. conbecer: P

Mintstro e qu0 ~eu I'E"Iacion(!."lmento com __ o _mesmo era

pessoof e.mr.úto bom.:

contreb-.'ltodf.lo•J.:•:~ C'. II•U:di;,I,\!JII:ntr• ,otr..Y·Jt"•<: •.I ..' 1-~rt~:=.id>>ncifl

do I.N.SS .. do!! [.1Jti.'IC1rl'.! <1• .•\Jt•!i ·,J ,,_..,o e

r r·_·.,_:.)ll_'.':\',·"'

dca Adlllrnislr.:)t-.:..:rJ. o f.'1.ltr leu t:nm!lnH.:.'J.r·Jn

t.l- ::..:.=:..:r>~l. <fi,\

-- Ciênciu

TeCilot.1~J'•'t13.:.. l·t•llr.l.'

e

4- que ignora _i!ls 1unções extras do_SenhorVolney

13 -

l"

.:t

Ui;!

r,.,_;;_.:,.!

qu.=J g·o::lo.n ..) d~· Jlltr.• o S>:onhor Voln..::•v ,..\,:!la

A'-?ld e que. !=>81..1-s compe!Snd:5.~ regimel'.tais. o mesmp era

fdsse ~::pr..cificn on1 .-::1. •·.. ;u·u·:. ,,,.;-.,_,-:;, pai;:: ~~rud.-:.n.:J.

Oíretor de A:rec.ad~ç.!o e Fiscali.l.e_ç5.o;

rrluitD -.~0:::--i:iVeiiir.Jtlr;õr.os.- rn.:t-:;

•"m

,... ~,::.-.. -s~nhi.lt- V·:-.Trl.f.-:7- fé~

carreiro r.om l:':l.CI.I''·-:;.•;J!ícs mo:!·.;r•... O:Ifn·.:•:. O:J'?'n~ri•:.~c; ~b~tr.J1.:ss,
5 - que>,

sobr~

os escêo_do,los_ respeitantes .e.çs

parc€!"-l.mentos das diviOas .dOs devedores da Pmvic!êrrC:a

Soci.::-1. há mu11~ bnt.Js;a .e d~"<>inf.orrmtÇaQ_.e... __ng_~g __g_~

Oeput-!:id•!l. Cidir.ho.' CB.mpos:. muita ignor&ncie.. um pouco

sem-d€talhes. rn•.::: qua.1:;. h·.IL.' ~·-T~·!t•:.:•. c-:-•rno. q•J.:111d.:•. •.JIIoõ:!:"n.
ond~. o

q1.1e ho~o.s. tOtn .:.o::rlo I'F1'11t:.> c:J!Jcil .:-; :.<pvr.:)ç-.!;.·~ c:o~

--f~to~._ tQil:~e.-qlicnl.•.:Om('nt·~·
bi.tsce~a nc•toried~d~.

o

1•-;'\-,.,:·1

.l•••.!u~::::·.~ '.wn -~!rci h1.1m:s:~-o q(.fe

;:··~ç. ,,y;~·,ro

,,. o •:J"'P·;.;;-.,,-Iolo":>o;

mistur:!l.da com rnó.-íé;

14 -

S ---que opresenla O Comissão

um~

qu~~

conht!•-;1? o

s.mhur Jo,~g_ DomJ:)'Ei9S

-r-elot;ao de

TQixeire. !'!e-to. '~··.-rtocut .• tio:"lr (l•.>l;•l ,Jo I N S.S, nãa IG!f1do

normas. h?is, decre!os a portarias que regUlam.. desde 1950.

ti elo nenhulll atrtto r.:om o ln""-tn.o, ::p.'~s.':l.r de n?io ser ds -z.eu

o

parcelar~ ente ~e

débitos; que. o mesmo á um o. o.tividade

regult!!r .de. Prévid'G!nda. como á uma ativldo.dS- -re-gUhir- de-

agrado

<=.1

cua norncaç::io_ por umn t:;ues~Zí.o ds- t.jU~Idic..:.-ç::5o_

prClfiS-Sionil.! ·esP~2fi~~aP~-:-.i~i o--,.:,;;.-:~~rCíi:Í':)-:-do ro-rg·o:-

__ _
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O i.•

·r,·•do pê>IO D>:'p•rt~do Po!lu!o

dt-~l·L::.ro~i~Jo::

Ávila, di?IMHJ cb.1o.

~m

S~nl)ar

do

O. -r,.\mi:!'io cle tomoc!o. de depo:memo do SenhOr Edgord
S..:-r.ãphrco. ~r.;.r~l do!> tópicos i:J.dma <:rariScriios. o daposn1e.

Octávio 0'.l pelo ~?v{.l,::.lwL·~·'.J F.:to:o:; Li<"Andr-:Jci~.
Cor1f:rmando

vO.Itley

~1lnd.:..1. ~ :k•nhot r-;c.r~si q•J~-' a C'onfuâdlal

jbmais p"'!c!ir~ f••ltt e-kmp··:r'n ~ ql.!o"1 -:rrH~tl~::; t8L-•;Jr,~r~"l. Ue

autuaçõE-s que julg.:Jv::lrnd~:·.l:d.-~~- t.J.,_,,:; tE..rd~ ~ ...'.ltd-0 pr.,pdo

momr:>nlo atgum. nos -escl-~recet.J nade. por nõ.o ter

p~rticipado dos f.;.tos objc1o das

~~_._.,.~,Qnt•?.

tr;·q.::. fi":õcwliz:,:.;o

~·m

sua

apurações desto. C.P.J.•

eecl.srecirnE:c-ntoQ; esst:!s que pude:::sem

enriquecer este

P.clatóno.

Senhor /\n\•)r~io F.:1719•;·no M~~'J'' qtl•:nn dctetrnnh;ono!:\ q•.t"=" a
ConfE':'dE.>t::-1 pl•_.,:,!._•r,, t,:.o

Junho de 1992

M,"-s é marc-';l.l'lte t.:. infot:naç&o de qua estava
pr.~stl"nle

e

qu;.:,ndo. n·,uito neNOS.:J

dG~controlodo.

o Senhor

conl;;:~.bihç1 ~t-c.k~ fJ•Jr;.J do:m..:m~.hur .J m·:?.·:l':t~rtci.:o. do ·c)•::-q:t::o

Vcolney .Avi!~ infc:rm.::t'/8. no I !· J.S.S .• que recebera ptoposte.s

c!il:.cutJct.:a 0 Sf='nh ...H Ro::.m tl.'l.:.n:jteu o d•~'fJOiilll..~n\o do Senhor

intl&r:otosas elo Senhor Rogerio:;, M;.\gn.

Volney q:..;.:•r:c!o r.• .,:,. :':!:rrr.1ou,
Presidente do

u. .r.s. S

pcr~ntc .:~.·c_ P-I.. ~1ue o _Ctll.à.o

procur~vc erque·r

oi.l:..-~::it.u!o_s

ao

trabalho d•.• mtJ~m" VolnP'y. n~ .:orl'·lh;:3.o de Õ.!:.Up<!!nto? dlõ'

~.:ria o.'irr>f··~!ia.

O 'so.niKlr RczsJ teri.a IJsb.......-Jo uro":1 séne de

atas p~rY imp.,.dir o c:umprinrOoltO de .:.i:-'f·.;,;m_;_,s ÍilllCrO:.ri-!l.:s-põr

pt\rt,.· do dr~nut~ci.Jn!~ Vo:r~~·~y A·-.;iL::l. !·J,-::?sc po:,;o-·a'$lZ'n!lor
Ros:::i

vá.-io~

opr..::s:.:_.ntou

clr:u~rne11~Us.

ato-.:

de

:;uc.

o.dministr.:..ç:W.o. pdrs C:esm•::ofl1ir ~:s ""-:inno.ções dq SenhOr

Ávila.

O d~f)cirn-en:o do Senhor Edgo:rd Sen~.phib? foi
per

morcado

e

imp;eci.,;ões

pequenos-

descontroles.

Contirmou que es•i<. sendo proces'3aC:o e procurou oferecer
curso de uma· determinedo. açi!o.

inform::1çi32s s.obre o

P.~dc·õldo d2p•::oc-r,te es~a. no erit.3nto. m~.ís ligÕdo a uma C.P. I.
mlsia que .:opu.rou e-sc~nd~l.os da f;>r.~vld.&ncie. e o q'We notõ:
quls ''catnut<iO::.:lr

a!tbi~

não

na

do

dimGns:.2io

objQtivc

con·.. trtuc•on<'l.l da pros.ent9 C.PJ.

D

Em

ã.s

prosseguimento

tom~das

dc"'!poiror~ntos. no dh!!. 2 de .!'.bril do correrrío?

de

an9 essa

Comi.s:são ooviu; 'êT"tfseparoJo. o Seuhcr· Edg'ai-d--Sãrephico

da E'ouia Fi!ho. e..-;:.Procut.;..u.io.:rr Autárquico do TN.S.S. e o
SEilnhor José Domingos TRixorra Neto. ex-Procurador j:iQraJ
dotN.s.s.

O
~~.~r·•l~hrcu

depoerl;•1

prrmerrn

•l••

'.i~•ui'.:t!

for

o

Senhor

MilS

u•k<tnu,

que

serviu

dimensão_ das

o.

irregulruido:des

cometidas no &mbilo do LN.S.S. e. sob -viSão maior. no-

próprio Ministério do Trabl:\lho e da Previd@-ncio. SocioJ. Sua.
pac.sagem po:la Procúr:Odotio. foro turbulenta e triste.

Participou otivomentS: no compromissô p~~~ que o

Edgard

r!ho quo::>• .."'pós prQst.:lr o juramanto.

presenço

sua

c_omJ1reenCessemos

ent5~l

Minislro Magri

t~sse

dedar.::..çé5as grav:;,.das sem o

aeu conhecimento a deopois for deci'3ivo· piJ.ra obtr:<r de

Volney
-

que

l!l.:t

f='n.Jcw..ldur

du.

Superintendênci-a

r.:ol~ll.m.:li ú~ lvf._,nnh~~ }/.t>r~..;"-:rte. sendo tro.nsfenc.!o em JUlho

d·':! 1 ~·wn pur ..•

~J P~•.'V;•

n.__.., 1ir::nt.sl "' do
f.\trd•urc-t:iQ

dt.?

r•••ncru So.:Jd, ~ convr!_•.? d6 Pi'Cicurl'!\dor

Prc(_ur~dor·•3J?ral

rrocr:'d·~r

a

do

rnquérotos

tN_S.S .. ·com o
adminisl.rotivos

o..

inform~ç&o

de· r-Jue j6 gre"Lv"m o

fito.

Ess.o:"'

dedo.roçõo de ~olney ere lt'l.mbém ']ra;tod·,,_ $Bm que esse

cido.dão

o

so'ubesse

o. segunda

e

graveçõo

toi

o

i~s.trumento de pressao utrh:z-odo. pelo Oeputddo Cidínhc.

Campos.

e

lic•t•J:;•':JE>s.

Com

certeza

conlio.nça

a

do

Pres1dente

da

R.epúbflca e~teve. sob tralç!.o dur onte todo o parlado da

2 - que. ern ráloç5o ao documento-cÕmprorrli-sso

·gastao

·do

Senhor

Rogério

ocorren"t!o

Mo.gri.

ceJebr.:J.do no Gabinett~ da Oeput.:~da CJdi:-th!:l Co.mpos. para

con'lporto:mento

a ~~~~.v.::u;..::i.o dt::! ~r:H! !rta entre o Senhor Vo!iley Ávila e o

depoimentos. O fim especifrco de um·a C.P.!. não comp-cirt~

~.,.-lini-clro

tr~\t\v~

Rug.1!do 1v1.'.J<;n. só t:ave conhadmento do

qu~

~a

ao e.s.sin,;.-Jo;

convo?rsa teleÍônic~ e.."l_tra_o depoente ~ Vofn~y- Âvii;- na
qual obteria o confis~ei.o _de que Volney Ávilo jó. teria
realizado a grevaçao ent.re ele. Volney. e o Ministro Magri.

que

ressaltam

de

todos

os

nÕ entanto. um aprofundamento além do foto determinado

·no requerimento poro suo consfrtuição.

3 - que -e.s5ino.u um docl;!mento ar.rtoriz~ndo a
Oeput~do. CuJinh.!!. Cc:<mpos o ç;r-!tvor. de sua resiC:fêncio.. umo.

vjcloso

Os choques

de

~ervidores

de

o.fto

esco:l~o.

envolvendo procuro.doreã. um diretor, um Presidente do
I.N.S.S. e· o. próprio Ministro demonstre.m o
·administrativo

desc:onfia.nças

cujas

infroç3G!s

recfproc::as

éticas

orbrtav~m

dêsrespei~o

constantes
no!O:

s

interes_ses

contrariados ou nos interessas perseguidos. Nas~a bCixo

Es::>f.l Relataria entr2nde que, e.pesar dos esforços
do Ralo.tor e dos Senhores Sa-no.dores que compareCeram

.di~ a

moro! derom-se a::; gravaçé5es de fitas ds que se Íem

notfi:ia nos o.utos do inquérito.
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Domingos Teixeira Neto. ex-Procurador Gero.J do l.N.S$..,_

-: 06.udie. Caet=.no SeJise.s. espOQ.a do Advog:!ldO
Wit!.on ESCóCJ;.-·e·to-da·-a--·su~ -tanirii~ -ciiJQ~~e.tra~s: d~--

que. depois"de prestor o juro.mentO de prexe, nos informou

nosses petiç~es conseguimos tornar indisponfvel todos os

Em

comp~ceu

seg!,lido..

o

Se!W_o_r_~~~é-

_

que assumiu o co.rgo no auge c:fe dentírycias ei"IVo!vendo
grandes corrupções e fraud.?s, pritlcipalmente no ~sto.d'? do
RI~ de Janeiro .•Sollcitou. ao Presidente desta Comisz~o.

anmcação de documento em que

relact~meva

o.

os: nomes e

seus bens;

- eartOs Cae~no Bols;s. pai de. Cláudia-.s soogro
de Wilson Escócia;

condições sociaJs_de quarenta e oito pessoas de. mais alta

- Terezinha de Freitas Feme.ndes. Advogada que

Prt?Ja~. as quo.is: mandona:

deu hlo.rgem ã prisão do JUiz Nestor José do Nascimento;
-: Ne~tor José do No.scimento. Juiz de Direito. que

- <?l~udi~ Lu~zar~ do N~scimentp._sclvo e~~~~':'-:_ r-.
filho do Juiz Nestor José do Nascimento;

permânece preso;
- Sérgio Jo.rdim de Bulhões Aião. ex·Procurador

Garol dolN.S.S.;
- Vaniat.azeyene da Veigo. tornbâcn parente;
-Tain~ de Sousel. Coelho. ex-Procuro.dor Geral;

-Lúcia da Fátima Pis:aní. cmvclvldo. na fte~udo dA

- Aroldo Unisquiê, ex-Suprarintend2nt61! do I.N.S.S.

V~sJO,ouro.s. ~ ~egunda de maiorvolor do Rio de J&leiro;

no FUo diD JcnQtrci;

-

Or.

P.t~uh?

,da

Seixo.

Queirós.

Diretor

da

Adminlst:o.ç6o ·~ _1'11\~ço.g do I.N.S.S.;
.. Tef&:zinho.

Af.át.Jjo . de

Sous.a.

Piocure.doro.

Ettaducl· .do" Rio de Jo"neiro. que chefiava todos
.p~cure.dqreS d.:lquele E~te.~o.

-.Marli Alvos

dO$ Reis.

be.!l.eflciâ.ria--do·cat.b da

V~ss'.o.uroS;-

entre os

qu~s.

-Marisson Leon S!um. Advogado;

o~

os seguintes

- Clãudio da Seus o. Advogado;

. pr'oCÜradores:
- Co.rtos AlbG~ BQCil. .Advogado;
-R!';! nê Mono e I da Siht~
- Morcilio Gomes de. Silva:
- Eldo Ribeiro de Souso.:

- Ctutr.l~· Ãlb~trtO .C~irv~·Hó·-p,HI~Ir('\. um do-:;· 9rondes
lrll!liud~tdoms. ktmbénl Atlvogr·u !.1.

- Co..rlos Alberto Melo d?s

Sctntos.

C9ttto.dor

Judicial envolvic:lo no._.fro.uçÚt de Vassouras;

----.,;; F6b1o CA.nduJtJ do ~n~,;~~a.

- VO.Iter José c:!a Cesto.. Arquivista. designado pera
o.ssino.r

';'S autorizações do.quales. 6

pog~m~.nto!!_ -~~. ;l_.

bilhões e 834 milhões de cruzeiros;

-Ade.lto Rodrigues. Servidor;.

-Paulo

- Wilson Escócia ·do: Veigt!. moior ~g.o.do

.. Rosono. Mona de Oliv(::mo.

Fernt~ndo 8ot1~to.;

traudador d_a Previdência;
-AJuizioAugu•.:..frl daCO!>IO:
-\Ni:lson Ferreiro. seu c:olego. de escritório e primo;

-EvonirCO.v.:llconte Pra.z8faS;-Aio.fde Fernandes Ximenes. o pensionista qu~ se
~propriou de parte dessa importância;

- Everoldo Mesquita;

-Alfredo
. AnEelmo .So.oros;
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- Do.m6.sio do. Costo. 8o.tbto.:

o.

respeito

da

tecer

de.s ·

CO!T'ent6.rios

perso~:!t.!fde.des

a

corriportamentos dos Senhores Jos.é .A.rnald~ Rossí. Volni2y

PeriÓ:liru da Silvo.;

-Armo.ndo Avelino

além

depoente

generalizados..
-Wil~on

Junho de 1992

Ávile. a Edgard Seraphlco. informou

B~zerr~

a

C.P.!. a respGtito dg

groves desrnondos no âmbito de Mimstério do Trabalho e.
dn Previdência ,Socio.l

-Dai! Lar~!:!.;

aspedfic~mente

com rl?'laçõ.o ao

· J.N.S.S .• onde ocorreram os mais groves infrações.

-SsbastiUo Coutinho.'

Foi po~sfvel

notar que

o

drapoente

na

caiu

desgraça de :o::eus superiores. como explicou. epôs orar1.:u

- Astor Ccmioso Pontes de Miranda. Advogado
ranomado~

parecer deft:mdendo o pagamento de um lndice de 147.06'%
em favor dos o.poserttados. Fez. 'indut:ive. juntar -aos autos
referida peÇi'l jurídico ond~. segundo foi pos~ivel constot~r•.

- GermonO. R::ainha Carqueja.:

defendeu· tese contrária àqu8!a preferido. pelo Governo
~~dE:."ro.i.

-Roberto CardosO Pontos de Mirand~ irmão do
AdmitE:J~se

o existE>nt:ie. de suborno•. nos episódios

que tela!ou. atre:vés de

S~lientou.. também •. Cjth'? groÇ::os ao Seu empenho

no axercicio de suas. funções.
refacion~~s

s~tO.o

pre~o.s

algumas

e·

com

d.;_s

a-s

pes~oa..s

bens'

em

O.Utl.l,:,.f

·que

firrrlo.S

possibilidad~

Obtb>-lo~.

umo.·mec~ic-e.

que cons·istia em

torçadaffiei'Jta· seriam

atre.ldas

pela

da parcelamer:tto. Nesso opot1unidada. paro.
6utuada:;:

Os-

Clram

comp12Íido.5

o..

favorqcgr

S.ei'Jidotos. püblicos. A fe.cilitaçlSo dos favores de rei t'erie.

indisponibilidade por determintJ.çõ.o judicio.!.

ocoJrido de modo capaz de caro.cterize.r corrupç5.o, :aob
sentido amplo.

Eni scguide,. o dspoante exP.mplificou comei as
Como. sendo de. sua competência o depoente

fraudes eram praticadas. Inclusiva. com a cbrilvênc:ia de.
juizAs. advogados, procurodoros do I.N.S.S~ runcion~o~

não· tomava· conhecimento dos parcelamentos solicitadOs?

graduado!! do órgão e contador judu::ial.

Quem o subslituio?

Afirmo!!. o.inde.. que durante os: quo.se 1 O (dez)

Gruve:s as e.cusoçõ9s: ao· Dr. Toinõ: .que; hoje,

mesas que esteve .\frente do. Ptocur~oria~Gero.t do I.N.S.S,

segundO foi apurado. reside na Argentina. otide , ~lera

nuncc.. em momento algum, lhe foi entregue um .:inico

IUIJ0~1 de <..1ltlr A

processo da pa(ceh:unanto. o.pes:J.r de ser

matéri~

de 10ue

campolência.

.:.,lt•>.

c

r

I "!·,~n!c..u uUt<!f ·.. Lm rl_".'~õl..'n•:l'l. nõo

llÇJ••nl••ll1•~'.

wP•:;mo l••ncio

n.·.~rlJrJdiJ

a

qtH)ln

de du·~*' Or..J. o p:.1~HJO I"''J de> '1'l'>~·nt.v·~ü- dQ fVÚ"' 0

Que em virtudo do número sempre cr~scent9 de
fraude~ e

fu']r~nd•l

corrupçõo3s afastou cérca de 17 (dezesset"a)

exc-r~tcto d•~

su~ lur·r.:.~.o.

tl'l~l!i: prCJfurrdc.l

c.l;,~o~: ..·,m

r0ft::'ndo C1dc.1d;.:io

~ub

u

su:::p••lt,i

Procuradores.

Informou. to.mbém. que tomou conhecimento do
esc.o.nd~lóso ceso envolvendo o ex·Procuro.dol- GérO:I do

E - A
Ã.og~rio

MtJtJn

l.N.S.S_ o Senhor Tainâ de S.or..:sa Coelho: considerado o
"rei do fraude". Esclareceu ;que 3 demora po.ro. pro"ar a.
pa,t1icipação do

T~inó

do;)veu-se oo feto de .qug foi

exp~dido.

uma portaria delegando poderes ao seu substituto. Dr.
Sárglo Bulhões

J~~dim.

o

qu~i

ass:inava tOdas: -ali' dacisf!5gs

"<-Bt]Uir,

convJd.imos o ex·Minir:tro Ant•3uio

p~1r1.1 prestar dc>paimO?nto.

E::m raunitia ·do d1u 22 d~; -:o.bril da cor~en1e ena.

comp·.;,rccr.u p~~~urte c~ta CQr.1tS:~'&o· o· ex·tvlirnstro Rogério
M~gn qut;>• .:a-m segwda ao St9U JUr-!'im~nto. ~o '3N md;~.gadr.>

pelo

Senhor

Pr~sid=-nte

Sanador

Ode,cir

Soores.

se

de 'ccmpetêncio. di!!. Procurodoria. enquanto ele próprio

'dasejO.'.I.;l fezer uma expo~iç~o pr~lirmner ou ~e-r"'inquirl•:kl

nada l!lssinou·que pudesse comprdmeté-lo.

pelo Relalor do. Comissao responde\! t{•1e. !>?':."onda e:>m
consideraçrio o feito de ter po~rticip,do de 11mo GP 1.. onde já
· h~via feito uma e:.-r: o~ição. col•:o•:.:::.va-se à disposiÇ:S.o dos

O depoente esdoreceu que tem Cdiihecimentc:
que

o

Senhor To.in6.

de

Sousa

Coelho

Sonhares SG"nadores.

encontra-se.

o.tuo.Imente. em Buenos .Aires ~Argentina. Assim.. ressalta-se

o f.o;to de o Dr. Tainél. ho.ve~ agido premeditando seus iHcitos.

O ex~Minis:ro comp.:>ttou-se corn kailqt.li!idadoa a

realmente

nao

demon~trou

pteocupaç5o

em

repetir,
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Ap~so.r

detalhes cle seu d!.i!poimento anterior. prestado :. C.P.;:- çl"=t.

Deputados e Senadores que

~'pura-questões vinculaçl~s

OQ

de ouvido o contSúdo

perlcie.is da Po!fcil5.

Fundo de Geror.tia por Te~po de Setv1ço.

d~díta grãvacfo.

Fed~ra.l

e dos Pa_ritQJ; d_a UNICJ?o:d'v1i? o

dos depoimentos ccnslgnedos na Comfss!io. o

os laudos peric1o.is

bMsicn.s
Blt.~bOP!l.dOS

p>:-:!.!l.

ê

Campinas:

F'olici~"'. Feder~!

o pele ur.iversidéde de

ser desla Cornis:::iio.Parlemente.r de

demonct!ado dk1nte dos in1.egronles cll3ste órg.!í.o s-en~~ori~L
fazer

provid8nci~

rodeo.r

o

gravl!lçlio.

ocofl'_êu

G.-m

_um o

Ma_gri _

qua julgo.::;o;;c ru?cessário.s. ainde mais

que h,";~·~,.·i.:. d<!•C".Io.u;.do 6 Imprensa qU'i:l
gre!V'e96.c

~amo,.

Rog~tiQ

para propiciar ao Senh_t:otAntõnio

c:.:piH.::w;õo~s

dor o.s

lnqt,~érito. '

não pmpriamente a fita inaudível ant<as dos

cuiciodos ~c;niccos. a quo::t foi subrnotilia a CQnform~ ~@rio

Assim,

depogn~a

C.P.I __ !ev~-~-~---- nego•J. ~órn da .~ut"=!ntic:dodo do fito. reconhecimento -d_•,----·
su"ã"V07\?-de to1.lns os ~toslficit0$o ele-imputados. raz3o de

desta

R~ldtL'H

p-91o

Senha! Vclney Ávil~ de tomar conheQmento dos J~dos:

:~ada

s0;bia da

r~ferida

Derzi

Os SE>nadores ~leio_ ~aies ~--R~h\.d_._S.~-cf~n~_Q.__ _
a m_á que.lide.de da fita e só viriam e. tecer

~aliG:nteuc.:.m

constder~ções ern outro sefltldr.!. op6s o. ouvida dos pentos
c.ld PõlfCía Fec.li:lri=il é

cio. Universido.C~ çl_e CamPinas qua(ld0.

no. eal-;1 de r;uniõ~s do, C.P.L -t)Ç:.W<;~- amPla 'demcn1Siro.çei0

t~cnice. ü raspe:tr::r da Ma gravado. ~elo Senhor Voln_~Y~ Âvllo..
deixl!lndo dato que. sem nenhuma çWvid~ o. voz que f~;:io. o.

rnicro·co.s;;ete.

conti~~.s~ e ~s propostas indecorosos ero. mesmo do ent3.o
M~gri.

O ScnhrJr Antônio Rog&rítJ
~vagaCo

de seu

ou por :l!ftt pr6pri~

por orientf:r.ção

cl~liberaçao~

deu

t\

Ministro d1-' Tr~õ.Uro" e- do. Previdência Soci~l.

r: eu

depolroe:nto a caro.o!teristlca de neg~tivas;_ o.b:S9i!J~S-~ Não_
reconhéc::I""U se
letvo.ve

a

~ vo:!.

qL!(J

era. su_a, Nt\dl!!. nos trechg~ ou_·,,ddos~
Jembo·a~se

Sli!

da

·Oesconh€1ci~- S'3!JUI1do decle•ou.._ a

qu.:úc;er

dcn::l~ra:;Oes

fi~ais

voltaremos a esta

episódio.
F- Finalmente o. Comissão convidou

história dos trint.,. mil

dólares. Teceu conSiderco.ções p(>so.dos contra.. o Senhor
Vofney Ávila. censurando suo.s

Em nossas ·conclus_i3es
matêri~.

e exphcando

o~

perito:;; de.

Polícia F(!oder~l ~ d~ UNICAlvtP. l'Qsoponsé,veís pe[o!l: laudos

que

intogr~

os autos.

que je.mõ!lls concedera que1fquer pl!l.rcelo.mento, uma vaz que
a~aa a~s.unto n!!,o chegava a_ seu conhecimento. DeiXou

doto que sua mulher
soeje. a

n~o

recebeu CJ.m-'1 da nuem quer qu~N~

o. Confa:dG!rat otravéç

qw~

de uma "lobts,to,~. dpano.i:.

sofr~::sse

um o.

juromento.

d~bttas,

lha soliCtto.ro. que ao invéç dõ.J lha serem_ o.tril)LddQs

arbitraclc:;; dliil outro modo.

No rlia 29 de abril de 1992. compareceram os.
pentes que. conforme o. preoxe. preste.ram. em seporado. o

fiac~i.:açao

em 9Ua

conto.bilich.~.de.

Ap6!J:

os

explice:ções

'tecnico.s

a~

sobre

Chntr~riott tudo quo fora declarado polo Senhor

metodnh."gias uçadti.S para o. periciis. ~ as conclusões dos

Volno•y f,vr!n o OUVir n ltto. nt.~da lhe ptoplciou; emborf\

reSpectivos laucio'.>, fororn 1nrto.s o:.:posrÇt".io?'S óudro-visuois.

houv• ·<-:.c

de

':L'm

:;tJ

l'lpr_o;.:tm.:ldo. por mo is: de uma v.ez, do.s caixas

um1...1dOs n;:,.

~o.lo.

com transcnc;êlr.J

peJo

~;:~prosentou

industvo:?.

a

--

("'roói•~E:>
--

o;>·.p·:-ctcotJr!."'flçl:'. com
---- -------------

cs quais pudmom__dmmrr os duvuJl"'lr- qrw p·:-n~vam paro o

e

entendtmento
lndu.'J~do

fonO,Jr~hrt:\
-----

da C.P. I.

Senodor

MArio

recortes de jornais

Covas
em

que,

avolLo.ç~o. _el~m"'n''lS e::s~•nCl''is 1=1.,ro

a

elaboro._~ao dl)sto Rclott"'fr~

ediçõeS

recento=::-s, ne9ou que houvf.:.'sse de_clo.rado gue c~nlírm~~ a
grovoc::-io.J e C'f!J~ ~st,:..tio t~steo.nclo o. honestido.de do Senhor

Volney

Ávtlo.

quando

lhe-

sugenu

cotromper-se.

opmh.:n:dode em que se deu a confissão do Senhor Mo.gri

de

h~er

_Fpi

Q

morYumto n\e'llS:

rmportant~

das: trobalhcs dr,

pras:anta C.P. I. O& p9rilo•: lln 'Polfciii FedQrc.l. fnterrc_ejeldos
pele Relator

Q

pel.::u:: domo.~ç mtegrantQ~ do órgao. não

__ admitiram, em nenhum mS'mento. qt:Je o hto. nõo fosse

recebido trmte. mil dólares.

autêntica; que houvesse s1do submctrda o.

O S•?nador EduardO Supl!cy. que participou- do~
trabalhos de. Comiss3o. levelitou diversos
mo.-:; que

lev~:narn

neg.:!'.tive.s

~.b_"-':llutO.s

questlcnamento~;

o ex-Ministro o. corroborar umo. linho. de

e

pcrempt6d~s.

cc:t~~s:

q•;e

houvesse sido objclo de rnonto•]ons: que houveg~em srrJo
subtrofdós

0

começo

o-u

Jrm.

E:-:plicoro.m- O$

circunstanciais. o bo.rulho do re!ógtO exist~J1~""

sons

l']_º= __g.:;-.t;o_irre.t.e:

do Ministro. Garantirom. '30b '}uroment-:o. qu,zo a voz erw. de
Ro9ério M~.gri em di6.1ago- com Vo!riC!Y ÍWt[l.:'. Oesc~~V",."[.,.r't,

Vó.rios

Seno.dores intervieram. mo.s

obteVe do e:<-Ministro exceto cs negativas que se
const-::>.nt.>:o>s.

nado.

se

tornor~.m

os materiais de compeoroç.Jo o forom peremptórros. logo
sem vncilo.çeses respondi:Õ'r•do a todo.s:. o.s
Senhores P!'ortome.nto.res.

if)d_og~r;õ~s

dos
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Universidade de Campinas, profe-;:sores universitário~ e
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de cartG>s. ffslcos

d~:~

ou lot::d$

emenda.

que flzer~m pleni!l demonstro.çfio a respeito dos laudos.

comptemento.ndo todos eles e sem Oeix::-.r

o.

solução de continuldede.

subre o que sa indago.vo..
visu.aís~

Oomon-stro.çõss

com

o. utsl:zaç.'5cr -de

espectros: dos sons da fita fornm reflilze~.do,s. A gr{iVaç&o- do

Senhor Volney foi e:-.ibida __com um o. me>lhore: t:oostderô.v~!

de

suo.

qualidodo.

drcunsto.nciais.

com

o

Exibiram

de

afo.stemen\o

material

o

rufdos
par~.

pçlhído

comparação sonoro. e o.té se o.Protundarom no campo do.
Medidna Lego.! pará explicar o convencimento absolu\ó de

·Paro exemplilicet.r como IO!ra 1mpossfvel a o.tuaç&c
de um imitador. escolhert1m um aximio
diant~a

Rob~rtn

~riClR.

n

~tista

Durante o exame auditi\lo Sifripfes. tembém não

S:~_Ç!bsar.-~ d~"stor"9e;es_quemt=; t:1 ;ntensidade das Vo~es. O
dittlogo é cosrente . nefo sendo pos~·"··~l ~r(!tcterizt!.fr
qul!l.!quer _momento de mante~gem. ~diçao ou secção de
trechos. Cabe s~lient~r que ~s condiç.ões em que .:t fita foi

gmvada msulterc.m em v6rios pontos ínintt:JfígFveis.. que

!! -SONS !NÇIDENTAIS.

que Jmi:ou a

Cl"!ntnr a r.nmpnF:itnr

Fi:l'l:'!rl"'m

do. Comissão a coh'lpareçáo. in~!usivQ através d~

v!deo~

com

apresen1açeies

Ue

esped:ros

que

foram

explicados o.os Senadoras.
pergunto.~

As

o seu conf&üdo co!T10 um todo. ..

todt::t\.'"l".:r nã"o cornprornetem

que o. voz era mesmo do Senhor Antônio Rogério Magri.

voz de

Do infciõ .:ro flm da fíti!l n6o se tÇJbsarvou qu.:rlquer

menor düvid~

Obs€1'\/cu-se, aô iongo da, gravação. a ocorrê fiei~
de alguns everitos sonoros- re::.levar.tes pl!'.r:=. a efer:ç&c da
continuido.de

do gro.vaç5:o.. teUS ccimõ:-

fo.ram feitas de modo o. se ter

certeza di!!. au~entiddada da fita a de que no.Cf.i! sofi-Em:1..

a- SOM DE RELÓGIO T!PO CA.R.PJLHÃP

embora fosse umO. cópia d·a original. O Senhor_ Voln9y
w.gulrs.rmente..

Vârios Senadores us~r.am da palavra. louv~ndo o

~:t;PrimoMdo da têcnlcc utilizada pela UnivG!rEidadG" da
campine.s. E restou o convencimento

d&~

intaira

sons

detect~dos

"For~m

forneceu uma cópia e não a fita original. ficOu evidenciãdõ-.

espeçc.dos

correspondentes .d~ m~rc~ções de! . h~~.

7fi ·30 e 45 minutas cai'l!lcterfsticos de relógio

ct:J.rnlhi§o."

quQ o e>."-M!nlstro

AntOnio Rog€Jrio~agri raaitne.Ate-d~arara haver recebido

b- RANGIDO DA CADEIPA

trinta mil dólares como pr~mlo p~rfo.c:ilitaç15t~s comotiC:as.
~ro.

de

axplice.~es: 5.o!.u~

os

COmo a tinalldada da_ oiriva dos peritos
origem

lc.udoa

técni~
9

c:uldou-s12 da obter

da "se solidtM novog infonngá o.os mesmos..

.:ro

"Obst:'tVOu-se.

longo

d8.

gr=r.leç§a. ·

a

oco"6nd.:t ~sparó.dle4 de um ruído d12 baixe fret;liãnde..

pi'OVavelmente orig;nl!tno do mnger_ r;Jt;> uma cedoira ou
poltrctn"a pró.xirru:t

l!I.O

gn:n..'l!ldor.

1.6 DOS LAUDOS

ApÓs u leitura dos lo.udos emitido;; p~la .Policia
Fedeml e

pél~

UN1CAMP.. cuje'.s

conclus_~ee

são

A rept:Jtiçi!Jo dessa ruldo c.o long_o da _grav"-ç5o ~
mcis um~ evid&ncif!f de contimiicl~de. "

bo.st~.nte

semelhantes. d1fl?r~nci~do-s~ ope>n.o.s.. no. metodologil!'. e
na opan;•lh,.,gern utili;:e_da. e:..."!r<!umos.. poro o

de.:te F>ol.:.t.t61!0.. t6p:cos que
relevanoa que

perm1tlr~m

O:'lriqu~cimento

consid~ramos

oriânter

jji -!QfNT!P~~.<\Y.QZ..

da mais ::t!ta

nos:so.~

cO:nCius~es:

gerais.

"No

proces$o

de

idenfific~ç&o de -voz si!Io.

poss;Aleis difsrentes abordl!lgens

O ~!to nl'vlill de rufdo

Diante do e:-:posto. noS fixamos no laudo emitido

prssente ne:J grt:tVI!!lç6o a;.:aminMrt eliminou t:tlgumas d~s;

pelos peritos do. UNJCAMP, da- quoL tro.r.scre-vemos olg,Jns

altramctfiv"es de cnt§lis~. Alguns t!lspectos d~ tOit:t stio.

trechos. com fidelid,:,.de e sem pre{ufzo da possíveis outrc:o:s

sntret~to. resistentes t:to rufdo.. mesmo. l!!"m nív&is f!f/los. A

interpreü~.ções:

presente emt!rlise bo:seou-se no e>.~me detolhedo de tr~s

L:..DA AUTENTIC_!QAPF QA_ATA QUE_SIJnNAQA

. cfesses b!!pectos_# isoltJd~mente e

e~ intert::tçeio:

"/nspeçtio Genérl~
O

sxeme

mecroscópü:.o·..

da

~ubmetid~

fito

quanto

~

seu

CDiLit!i!r

a obsE>f\,>"Bç§o com lupa não

7 :. freqilêncio. de ressonancic do

tr~to

{form&)tes):

------

---

----~---
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QIÁLOGO

3- pedr5es tE>mporois. •
Interlocutor 3- (M;!!.gri) ... Entendeu?

a

OU~rc-"Cfi=t

Eiti __ _

do vor quostianodt!!l obser..-otrse que

ganhei um dinheiro. Me:s ge:nhei o dinheiro rpe.is._ simples ...

veloat:Jadê de emiss:ão da tBio é. m.!tis ~ta da _quE' .:r

porque eu nao ... -eu neo fiz'pr6. ganhe:r dinheiro. Eu não ttz prá

"Na

~il/isE>

mt1dio. Ess.!t t:J!tt!l

f.:t>."D

emi.~~!ia

de

recsbld::.s port!!l

liJTI!n/:lçl!Ies

ccrrfronta. especit:Jfmente

repete-sa em todcs as

oqu~rcrs

Qõ.ntíõ.r

b

dii-\h-eirc.

care che-Çiou-

Pra

mim.. rr.e-"j:)e"d{U--

rJm--

de

negócio_ do Fundo d~ Garantià. E~.,~ .achei o. coiso. m~~.

ond.:- o !?x-Ministro ufjfire

- correto. do mundo. Peguei. !ev:mtei... (h6) uns 04 (qu~tro)

se1\.lli"

cama

e.,tementcr

me~es atrás numa reunião do coléra. ..

;,sb1o de la/o mttis tnformo/."

é isso. cólera. .. Ao

invés de fazer o.~f.:tlto. f.o.zer ... fazer águo. f.ezer_ esgoto lá no ...
no Acre. no Pará. aquela· cois_o. toda.-...-~ _____ _

PADRÕES TEMPORAIS ESPECTRO GRÁFICOS
"Cetdi!J indivfduo possui umtJ s.-::p9cie de progr~ml!t

ln.terlocutor 1- (\(o!t:_'l~ Claro. (lyle.c;;~rl} ...

~dut.:rtórios. Emborl!t o
ftYt.tnt9 seja aspor. dentro de um.:r certtJ medidd_ mo_nlpulcr

Interlocutor 3- (Meo.g:'i) eu combinei com o cara de

dguns pl!lr~metros dur.:rdonBis.. alguns ge.$tos ortfcu!Btórlo$

lavor a propost;!l dZ!/e.- Passou. Trartqüilo. Q_ cera depois:

que controle certos movimentoS

niio' podem ser
, céÍil!!l.s

de. IOnti'mt:Js

nttsss sentido.

ra/~tes

tnJtrsiç!Ies

13bruptc:s.

formentes com

tt

QQnsci~ntemimri>

k.crlmente> eltt>rodos

fr,eqiiéncics

A

si!io

E!Sipt?a~lmE>nte

comblneçJo

d~

p=trticu/ormenle,

velo aqui e me deu. 30 (trinta) mil dól_~res. Me _d_e_u _c._qu_i .••

A

empresa é que está fazendo~ Obr.Os~ .. eõiu- dO céu!

t::IS qUB incJIJEim
lrt:rjetÕI'it::~

lnterfocu_tor 1 - (\iolney) Tá certo ... 0W"o. Magri,.

dos

sincronio. tempciml á umt::~_ mMc::r _individual

sspecü:úmente em pt:rdreít?SI c-olhidas

p.:trrir de pe.lcrvr-t::~s ou

1!1terlocutor 3 ~ (Mogn) 6om ... e um~ cc;ii$in_h!!i

IIXpressões muito f~qimnles no vocebul6.ria do feúunte

desse. eu porra.. -~!gt.:ém pode me ... me recriminar? Agora.

t:r

vol~ey._ tem dinheiro prá car.llho.

· ~Dtemint::~do. "

porre..'.. A nossa

6re~ tem

dinheirO prá co.ralho. A nossa ~.r.;~ ..
Observação. de. F:eto.tcrio.. F.xtraímoS de todo o
lau.do peticioJ apenas o
4

':As . Wrios enNises comp~afi~s rel!Jiirt:rd~s
·constl!Jtl!Jmm umt:t série de ~emelhl!Jnçcs entre os l!Jspsctos

di6Jogo admo.

tr~ns-crito

por

julgcrmos ser o de maior impart&nciapar'a a elucido:ç2lo dos
fatos.

a_aJsticos. dl!J voi questionl:lde: e de.r VOZ' do ex-Ministrt;J
Anttmio Rogério MtJr;trl:
Em face de· tudo quanto foi obsecvo.do. analisado

7 "' Dlstribuições d@

freqü~ndl!!t

fundl!JmEmt~l

sem~lh~nt•s.

2-FreqiJ~ncla.

'o exposto,. os signo.t!!.rios condu em que:

1 .~ A fita questionado. n&, o:presenta ev;'dêncie~:,.
quo_ r mo.ao:;c6pica q·.:ar espectrog••r,·c·
.;1 de ter havido

fund.:tmentet! c:tipict!lment.;. t!t!t=l.

sd•c;i!o que Objetivas:o:e certos ou enxertos-;

3-A/tt:J. vslocidNde dtl emlssêio.

•

2

~A voz

atrlbulda. ao i?.ntao

4

-

Superposiçõo

doS:

espt:.rÇO$

detlnidos p(l.l/0 Primeiro e segundo t'orm.!lntes

vocNicos

dJ vogl!tis

em

gro.vo.d::. no dióiogO da fita ques;ti~nede,.
r;) o. me~mo. cons:.tanto do.st

~inislro M~gri.

fita.s referentes âs: tolas dQ ANTÓNIO ROGÉRIO'
anvt•-' .
MAGRL
.-,.as como po.drõ.o de confronto•

.._nte>.t~·s .~ ":!.""'!"''ht:J.'ntes.

Quesitos

5 - Observaç~ de v6rlos i:Jodri5es ~ ecúStiCoteMporeis

suplementares

Ceixo.m .

respondidos por n~o nos terem sido Sf?lici!ados.

de

osr

semelh~ntes.

Es;se eanjunra ds evir.l!?ndt:rs nos le'V-'I!!t

que e voz

t::1

concluir

quostioncda e. de fl!tiO.. e: vor do ,..~Ministro

Antónia Aog§ria Mt::~gn:"

Esto.s

s5.o.

como

no

infcio

desta

ce.pnuto

mondond!Tlos. as principais partas constantes dos lo.udos
emitidos pelo. Polfcia Federe:le.UN!CAMP.
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negi!Ltivo. de e.ntec:Qdentes crlmini!Lis.· aíQste.dos da boe.

1.7 DOS DOCUMENTOS

c:onduti!L funcional e uma autorização ao Ministro da Justiço.
A presente Comissõo atuou rapidamente e até

para que tossem realizadas tóde.s as investigaçi'5as a

obrevlcu ·os seus trabolhos~ am f.aco da ver.sta prova

levantamento"s necessári?s em passiveis. eventuais ou

document=t.l

hipotéticas contas bancó.rias. ·em nome dele. existentes no

quc;t

a

seguir

descreveramoso.

Os

re.udos;;

periciais for::un de gran'c:i101 lmportancl~ e~Pedalmonte pela
~tidão

com qum foram elo.borados, A

paritos..

convocados

pelo

pras:en~

Senado~

eXterior.

dos

esd~-ceu

mlnudentemanta os pontos ressaltados pela C.P.I.

1.8 BREVES CONSIDERAÇõtS SOBRE A NATUREZA

DA COMISSÃO PARLA.M;EN.TAR. b.E

1NaUé:Rrfo

ARalotorie.. para tQrumavisg_o maiS abrangente a

consiS1ente dos fatos que derom origem à crioç!o desta
A

C.P.L es1orçou-sa no sentido de. o!ém dos imímeros
depoimentos e dos ro.udos periciais, buscar informo.çõas
junto âs demais Comissões Parlo.rnentares: d·~ Inquérito. em
andamento sobre

c:ormle.tos..

assuntoS

oo Tribunal

de

Contas: de~. União e ao C.RE.A. do distrito 'Federai. sUbs:fdios:

Co"miss!io Parlamentar de Inquérito li um

instrumento institucional. no âmbitO do PodGr Legislativo.
destinad~

a realizaçi!.c de uma do.s funções constitucionais

mais importantes desse Poder: a de !iscalizor os atas; do
Executivo.

para melhor informar o Ralatório final.

Poderiafnos dividir a corripetêncio. fisCo.Jizo.doro.
Raapeit~do

o

principio

constitudone.f

assegura o contradit6rio e a amplo. defesa,. o.

que

Comi~sao

acolheu••:mexeu e e)(bJ'ninou todos e qual:iquer documentos

do

Parlamafito

-

dassiticat6.rio -

sem

em

quo.lquer

dois

tipos

de

preten.sõo

de

ettividc.des:

rigor
a

de

fisc:aliz~çSo difusa e a de fiscolizo.ç5.o concentrado..

apresentados pelo-c depoente~. dos: quais: destacamos:

A fiscolizaçZio difusa. reo.Jíza-se sobre quo.isquer
1 :. transcriç5.o de. gravação tel13fóniCa entra os

fo.tos rell!!ltivos o. ~tos do Poder Executivo. individualizados
ou. nao. por maiÔ de denúncias ou protestos feitos em roz!.o

Senhore-a Edgcrd Sero.phii:::o a Vcilrley Ávilo,;

do
2 - trl!mscriç&Õ d~ grt1vaçê5as de telefonemas

e;~erd'cio

do mandato. ou por meio de apuro'Ç6es e

verifico.çl5es"intarcorrentas no trabalho logislativo.

entre Volney e: Sheila Wo.nderley e entre Volney e Marlene.
A fiscalizar;ão coflcentrado é- aquela diõi~'tine..da a

Schubert
apure.ç!!o

3 - cópia do documento que consubstemd~ o .
.e.eordo firmado r:o Go.binete da. DepUtada Cidinh.o. Campos
para a gr.:::tvaçõ.o da converse. antro Volnli!y a o GX'-Mlnls:tro
Magri;

de

feto

dstermlnado. · realizada

por

õi"gã:c

eolegiedo"aspecificamente crie.do para essa fim.
Cqmo se vê. a Comissão Parlmnantetr de Inquérito

é

Q ins~mento

dEI' que se vo.fa o Poder ~gislo!ivo para .

exercer aquilo que denominamos· aqui de fi~é:oJizo.ção
4C - dode.roç!.o firmo.da Por· Ed9~ Saraphico.
autorizando

o.

Deputado.

Cldinho.

Campos- O.

rEle.!izar

gr.e.vaçao telefOnlca na residência do declarante;

5 -

documentos

diversos

entregue!~

concentrada. Nesse serrt:ido. o

natureza dessa.

'6-rgao

deco1ro de sua dQfin~çao constttucronol. que lhe trO.ça os
podr.mas.lim1tas e ct'ljetJvos.

o

estl!!l
E-s=~o. definição está iriscril.:l. 110 p:"lrê.grafa 3'. do
art. 58. da Constituíç!.o FoderoJ,. no :i s."'guintes t~rmo~·

Comissao por Volney Ávilo:
6 - rolaç!.o de 48 (quarenta e oito) nomes dcs

•A11, 58

•oo•OOOoOo•Oooooooo•Mo•<'o _ _ . . _ , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

autoridades e demo.is pessoas que forc.m Ou estão sendo
proa:osE=.de:s. antregua pcalo

Se~hor

Taixairo. Neto.

Q

outrcs:

documentos ?O r el91omeddos;
7- o.testac::los diversOs. juntados pelo Senhor José
Amoldo Rossi. ex-PrSSldente do I.N.S.S.;

~rt:grcfo

3:t - As Comiss~es P~iltitmentCires de

lnquénto. qur? t~r6o P'ldere>s ds inve>stig~çi!io próprios d~s
~utolid~dos
rer;pm~ntos

judici6.is.

t:tlém

CIJnu:m::t dos O~putadc's: e

a' - -documanto:~~:

diversos SntraguCii'S pCii'IO m:-Mlnistro AntOnio Rogárlo Magri. dQntre o~ qulius cãrtldi!io

do

outros

pre1..istos

nos

das rrspeclli.-~s Cetsas. serd"o cr/t:~d~s pef~
pc>/o Se;.,ado -"Federal

effl

COnJimto ou s~r>p~rdd~momo. mt?dr~nte rc;quer'ime-nto de um

ten;:o

de seus mE!mbros.

pGr~

a

opur~çltd

ele fl!lta
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detc.·tmirt~do e por pr~ro cerlo. senda sua~ c:orrclu56és, !:'e

for o L~B.fi:O. f!'nc~minh~di!lS__ ao Ministério Público. p~r;:J qt(E'_
promov~ ~ r.e$ponstJ.bitid~de

poh1ica. inerente às conclusões confirrhat6rio.s do q:uo sg
. denun_~.o~.

civil ou crimint:J{ dos iri/.r{!;ttor~s. ~
Outro

...

Constitui';ão
signif:c.:..tivamente.
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de

1938

.o-tribuiçõGs

ampliou.

das

Comissões

entendimento

diferente

das;1a

Implica

invasão da competência do Podar Legislativo n~ de outros

-POderes.

Parlamentares do Inquérito.

A simPles criaç3.o d_e ~Comí$s&o
Da to'rme. inequfvoca. cor1frmu e. ~las "podere~ diÕ!
inveS1ige.ç5.o próprias

de~

o.u!orid-=.dGs judiciais".

lnqué;rito

s~. p""ie

fá

~rlo,rnen~ ~~

con<Ji-ste ern ~e.nç-e;.o_pgliti_ce.._na me-di~o;t_e_r_l'!_~e

sob o

Í:Qv~

da inve$!jgaçõ.o fo.to_s imputados. po--;..

denún'cio. o. alguém que os tenha pfÕpidado-ou qUGo-nãleS
necessário explicí~ o exata conts-údo desses

é

se tenha envolvido.

poderes. a fim de que n&o se confunda umo. C.P.!. com
0Gtlog~d3.S de Policia. r.em Com Tribune:is. A C.P. I. convive

com a Polícia:. o Ministério Público e o Judiciário.

Mas. a no.tlirezo. de. sãnçõ.O PO!iiiCe. • prõj:li'fo.rlúant:edita. dO:s co-ric!Usões·--ae üi-no.--C.PJ. ancorih-a-Sá nO ·cfuca
d&!ibgra, p05:ftívandc o. prccQd.:indo. qug lhg mOtiVO-u a-

Os poderes esscncio.is dassos ComisSões são

õ. função fiscalizo.dora do Legislativo.

inerentes

como

dissemos há pc.ouco. Agora. para o desempQnha dessa

ftmÇao.

em

caráter concS.ntrado. foram ebbuldos. ~: l!t,S,s;.iiõ!S •

ccl~gladn~

podiã!r~!ô:

do Inquérito
pa~o.

instn.:men!al.

fins

Q!ô:-peclais. doõ! ne,turaza
~sc!uto.m_en1e

invest!g'""t6rios,

nocess6rios oo cumprimento d3 funçaa constitucional, A
ampli~uds que a Constitutç5.o lhes assegura..' coloco.-os_ o.o.

nlval

daqueles:

confarlclos

porém.

dascallsndo.

autoridcdQs

O.s

confundi-los

judiciais:.

os:

com

de

mero.man~e

Inquérito.

instrumental. o. eo-nstitul-çãO.to.mbérn estabelece um limite:
nPio cabe à C.P.l.

dizer o direito

C~plicilvel, nem mesmo

subsumir os fc.tos apur~dos à tipificação ou ce.pi•.ulo.ç!.o

legaL Esta á o papel das autoridades . própríQs.
conclusõos

do i:'lqUél·ito

ilidtos.

ocorrência

da_

po!idc~tl.

na monifesteLÇÕ.O

na~

do

Ministério Público e no. _dlil:cisã.o judicial.

ó

Inquérito

é

umo. o.tivide.de _ inócuo. do

no.da". Isso- é um
do po.pel do· Legislativo-- O.o -criar
uma 6P.l. porá. ~ apuraçãO de detSrmin-~d~ fo.i"o.
pois nunca "dá em

Pãriafí-iento.

entendirfll.entq eq~1ivocado

equfvo~ co'nceitual. toda C.P.I: dá semPre em o.lguma coisa
can·crato. s~jo. ~uando cõr'fdui pelo. improcedêncio. de
suspeito.s de irni!lgulo.rido.des. s-e)O. quandO -cOnclui por suo.

procedãncio.. No prim9íro caso. n~o Ocorrerá o. sO.OÇS:o
polft1co.. No segundo. esta fice.rá_ patente. Da sorte que.

ssmpre.,. re.iL:fto....2m .3l.go CQllc:tQio.
0

CjU9'

não Sa poda esperar~ a tlfgs;tá O

e.mplos

de

6.~

· concadido!i

Inquérito

con:~>t1tuem

parsecuss!.o do. verdade dos: fatos

Conil~~a~alii

os

moiov

submetido~

o

da

conclusões do processo de inquérito porlamento.r.

alguma ca 1o;l'\• s.·~n·f.c"- 11ldioO:r. proc.essar. julgo.r e p-cneJi:::cr
peSSOC19. lll~-~ ni3.o ceba oo La-gi$1-~t,vo.

Todnvl!!.

se

asso.

exp~cto_livo.

consio:;.ta

em

roccnh(tcm quo o Log1slot1VO cumpre ·seu dever_ wpurá"''do
denúnoa'i o.

cheg.or. A

Constitudo~ats. · pom. as

transfOrmar em autoridade po!ide.l. ou' judicial. Se o •dar om

~uo

apuraçõo. porém voltados à exclusivo. natureza politica das

Eis ~nde se pretendeu

equrvo-Cc

do entendimento - é que o Pçder Leglslo.tivo -exorbite da

que ç~ pret~nda diz-ar r:t quo o~ podÔra•

Parlamentares:

lrragulo..rjdadas,

É comum dizer-s-e: e ouvir-se que a Comissl5.o
Po.r1eLmentar de

S:UÇI.S \funções ·e. competêndl:;ts

inv12stigatOrio~

d'!

---------- Ao contrário do que se propo:go.. com base nessa

Portanto. Ílo. amplitude do poder investlgat6rio de.
Po.rlamentar

dG!l

sfmplesmente inexista a sançi!io política.

poderes

jurisdícionols dssso.s autoridades.

Comiss!.o

aio.~o. Se __ as condus~es ni!i.o confirmom susp~lta:ii\ da

prãtic:a

CGrrds~~

ccnsidcr~ndo-as procadr?r.tes. enc.ammha

sua" r:oncJuçOBA ao Mmio;:tér1o

Pübli~. cnmo-d~:l:l•::trmine_.:t.

Patlo.menter de tr1q'.Jérito, o? concluir o. oPur~ç5.o -dos foto_s-

Copç!lt\.llt;.!o. po.ra que esta promove. o. r12spon-:>c.billdo.U<i!

p~ro. as quois foi criada. concretiza o manite_sto.ça_o po'títico.

dvll ou Cnm•ne.l dos infratores. -01- o. C.P.i. sempre •dê. l:'lm

do Pertamento sobre tais fa!Os.

Glgums couoa•.

A

eventual

detecção

de

lndrclos

da

irregule.ridaC:Ies. ou da pràtica da a.to$ corr~sponde~t.;;t!' __a_

ilícitos da qualquer

no.~urezo..

isso equive.Ie ô.

scnç6o

Ao Mínistério Púb!ica_cumpre, uti!izo.ndo os ·m~ios

i~stu;}et6rlos

cabfveis.

inCiu~ive

os do -!nquéfl!o · pÕlici~!

q~~ s-;-f~ç;-COnconi;t;r;te ou--5UbSe-qüenie_ -,Çlr\_V·iSt[9l)ÇJ1õ-.
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porlo.mentor. uma vez convencido da .autoria e das proveo.'!>

1 .9.1.- os fntoe

relativas 6.!l infrações apontadas. postular. judici~mente. a

nenflumo

prah:tns:.!a jurldica quo o C:MO enseJar, Dar a(á' a virtuul

da poder.

condenaçao dos infro.tores

revela-s~

todo o itiner.irio da

Junho de 1992

un•flc~do

il'lt!•.:0nCI~

im?ut~.Qos

Tre.baif':.;~

O exercfc1o do. funç!o fiscafizadora do Poder
portanto,

e

d~

s:a:n

tj.!l. ~isp!Ji~

e notoriedo.de no ô.mb·ito do

Ministério c!o

aná!l.se. L>ma tro.lç~o di reta.

esgota-se.

proc~C:ent.;!'S,

8n~i::.•J

Previdência Soci.!lf.

com a ocorrênc:•o. de fe.tos que constltl.!em. r,:'lm última

aficécia sonciono.t'ório. propriamente dito.

Lsgisle.tivo

:;::lo

e.gre.vddo pe-!a ;axist4ncia

~üvida. t~do

naquela

fase

.pi'é-

postulo.t6rie,. digamos o.ssfm. qua se caracterize. conforme

~.~re.vés de ?Cupo.nt<1l'!i: de cargos

de. confiança. ele Presidente d:'!l. Repübl\ca. A grav~ç~..o da

fita. táo mendor:~.de.. nos epi~ódios r9!.:::.tivos a essa Paste.

destinava-13e .âo Presidenta Fernando Collor' de Melo;· Poro.

fins não sinceramente dec!eraC:os e n!!.o ê Po:iciu oU ao

conceituamos. por meio de uma sanç~o po!ftica,

Ministério Público;
Oaro · está que es$o. so.nção poiftica não tem
affétu.ia

pu~ltiv~· no

quoJquer

da

suas

1.9.2. ~.houve inccP.paddede pare o dec:::grnpenh?.

plano concreto de. repi'Go$ são sob

formas.

Tom.

entretanto;

eficácia

quase nunco. eficiente

OlJ

respo;lsé.v~l d~s funçeies p(~blic.!l.S

no pleno mora!. aíndo. que a intensidade desta

con1erídas et.c.s di;igentes e detem1b~dos funcioné.(;os: cio

. se mostra menos efico.z do que a outro.. Dir-se-á que

Mmisténo em _cause. A dg;>-o!:!ediênC:a hierárc;u1~ s·stã

'C:Ondenot6~o.

oxate.menta nessa pouco. intensidade condenatório. resida o.

co.ro.denzade. principalm:::>n!e q~.:anto os reletçôss entre o

inocuidade das comissões piu-famentare!; de inquérito.

Ministra Al~tõnio 'Rogério N!~gn. a 01réor Vc.l:1ey Ávila e o
Priõ!~idQnt:a

Se isso é um defeito. este não o é. porém. ínsito
aos col~gio.dos de inquérito po.tlo.mentar. sena? o.o sistema
da in1ar-relo.ç6es políticas vigente e O. próprio. g!_sc:riniinação

da competências constitucionais
Podares do Estado.-

entre · ~s

diferentes

Jo~Ji!

Arn:!:!Jc!o Rocri.

Procurador T2ixelra Neto.

!l.~m

Q!i;t;WidC:.:.!r

comp~t,'?nte

po.ra

qua~

o

cc:incec!er

dli!terminodos; pe.rcelamentos. jamei!:: e.utorizcu pelo menos
um. o que eqw··.tale direr que torfl.m d8feridos por p&ssoo.
incompet~nte ou

que acup6".n~e C~ çe:go moJor subtraiu a

atinent~

competência

ao

~rgo

menor. confom·,e. de modo

claro. se póde colher dos diversos depoimentosr o que
"-!'gumento

O

~ue

prega

desnecessido.de

a

dessas Comissões. no' fun9o está nego.ndo validcde 6.

rest.:ltou nos desme.r:dos e' no caos verificado n~.quele: setor ·

do.edminis'lro.çã.o;

. funçi!o .fiscolizodoro: do Poder LegislativO e • levado co
axttamo - atribuindo desimport!.ncic. o.o próprio Parlamento
a 6. repra~Q>ntaç!.o .politico. que ela corporifiCa.

_1 .9.3,·~ c:ornport~mc;on\o irr~gulo.r do Senhor Volney
Ávllo..

ao

fazq~ inúmem.s

.

CômprÉtendid~ nesSes termos.

O.

natur'i!'za das

condusl5es da uma C.P.!~ resto. admitir que. no co.mpo da

•tlce.

as pessoas consideradas responsô.Veis pelo. prtrlica

dâs -infro.çõef.!. investigadas e o.celto.s como procedentes

fiquem sujeitas à

Co~denaÇ5o. moroJ e palític~ por porte

do.

nome'dasso. opini3.o p1Jb!ico. assim investigou. comprovou

Ó conduiu. Pcir outro ladO. chagando e.o'Ministério Púb!ico o
ralotÓmJ :Inl'J. novo.· efic6.c:e. heveró p J.re. sua.s conduSõ~s;:.
e 11tulo.r dcs

f~to

de hevar i··,:ctmo...ic

d9VIde.~

..'lO

6rg5o compe-\ent'l'

.:.o;ões.

Após

ol.!\boradcs

procurando .a Polida ou o Mini~t.:.no Pilbhco. ;:.o por:to..de
Ser pre::::sionac!o pela De;::!t:Ulda Cic!inha Campos. p~;:-1!1. que

revelasse o que Prometia:
·1.9,4. - indícios de ilíCito penai ·pretlcadcr por~
Volney Ávila.

pfi

demora. em dGnunÇ~ o fato d~l!',o..:oso

atribuido o.o ex-Ministra ·Ant:3nio Ro;Jé.-io M~sn. de c; ~.o: e -:in?l~
corhecim.:onto. ú Po:~líeta Féctsn.~J OL! ã Proc~.:r:;,doria-Ca-rel do.
Ropúbll-:::l!t.: se o. t;t..:.~. ~Ora g:-.~vo.cl•-'. e-m do?fJ;~sa da mort\tide~.de

J'J"IiliCC:J. que t""'nho. s.do obtida em

some-n!~ revc.>~'!'.do. qt:·'!l~.ro

me-:.es depoi-s: Como

consaqi.i>!onclo. dq·press&o r:;oxercid.:o. por terc:ejros:

acurtido
documentos

pela

de

.

o~:~ do E~tudo, m.'lc-kr.

CONCLUSÜES

depoimentos.

o.meaças

f6tosr genérica e o.mpfam~?nte. rnt1ncio:"IQ.dç>.s por ele. j::1me:..is

novembro e
1.9

e

nomo dos supostos respor.sâveit: e o. eXIbir a pr'l:lva dos

opipiao pab!ica e da representação po.rlo.m€1-no:r que. em

pe.lo simp 1o-s

d::-nún~e.s

denúnci~s de corrupçã:o. recusl.!ltrC::CJ··se.. porém. d··r~v€:iar o

Policia

e

nief!t::uloso
e

dos

F~dc>r~.!.

eXo.me

1-!.'luclos
UNICP.\-!P

.:los

periclo!l.is
E?'

pelo

1.9.5. • indidos de

pu!ticip~ção

a!l'v~

ou dlãt

conivência. do ex·Procumd,or dO i·.N.s.S:.. Sr.:mhor To.jn.i
So.Js.a Coo!ho. _or,1 pe.rc-"'!ãmcr.tos fl!ludulen:as

d~>t

,dQ

débitos

Conselho Region.:~.! de Eng~::f:~rio. e Arqui1ei1Jt·~-- C.R.EA

pora

do Distlito Feder~. tUdo isso pertinente <!los io.to.s que

miliont.ria::::.. eos c;:.:e ·~h'?US iUotos foram premeditados, o que

~Comlo;..si:S.O Petdo.rnent"'r de

flca claro an:e a ,·ecusa de o.<Jsiner.r quclCpJer documen~o

determinet.:lm a crioç'5.o deslo.

Inquérito. o. res;::tectiv-!1.

Reto.toJi~·· •::~.,;t~ convicto!~.

Co seguinte;

com

~

Pre>vldênC!.'l

Socitil

·~e

em

dti.rante sua gest.:to. cnnferindo Í$so "outrem;

indaniz~ço5e~

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESS!J NACIONAL (Seção II)

1.2.5. - i~dlt:loz. · de p~r\icip~..çg,., de Dfrlojentes~

Procur·.,dores e itmc:lon..l:los do

J.N.S.S~

ecn~t~r\1>:?3

f.'l.r~o:>:-<o.

dei r€'l~çõo. _em

na conq?s"3t-,o

1\!(..>tO.

eJrt1e-;:;•.1e __ pe!o- ex--

providências

milicn~ri~s

indeni.:::açCes

-

p;:;.r::e!ameniO':~

ou

no

prodrJto

4237

•

--

todas -as·
n.~ sentido c! e se localizar o Se~nh~~r T~f16. de

so!i::::h..,.ndo qua: se;am tomadas

_Exteri..Jres.

do:t .

2

C) Oficio.r aos MiniotroG do. Justiça e das R.ete.çt5es

cujos nomes -são OS:

Procurador C~1o.l daquele ó_rg.:;.o. Senhor, José Dç>rr:~õq_gos
Teix>:!ir-3

_Terça~feira

~--=

Sou~~ C~?..? lho. ex-Pro~:-~d~r Geral do l.N.S.S.. susPeito da

envo!'vimento am atos i!ícitos pr~i.ico.Cos contra a Uni!to.

e

dando-se conhacimento. 6.- ?.oifda -FB-d8ral e ÃÕ-- MinistériO

destes·

Público. d_o p:~.ta.dgirc d:o .rcG~-mo;

o::.mprovo::li:mle;nte ilicitas. p~,c:cG:c.nclo. ret'.:oddo. _r_~l.:u;ã'?~ a
integro: a.::: pr.:1sont<?s co:-~d:.Jz3~s paro tod.::.s qs fins· de

D) Enviar ao Minist~ria Público. junt:1.me11~e com -o

~irei tO:

presente Rele~.t_ór!o e s•Jas condusr.ies.. po~m em separado,
1.9.7.

-

envo!V.m12nto

Co

Me.gri na lib2:'-:J.~ d2 _ vl?tt:~s

Gar~ti~

per

T~mpo

saneamantc

no

Estado

odmo..

·msdieonte

SALA DAS COMISS0ES. em

'rlitcebimento inde-vido do. importê.nda de US$ 30 _rpil (trinta

·.

.

re,-,;.çao de-

nomes ·mencionada _no sub-item 1.9.6. das conclusões

pei'.S obras de

ACi9~-

do

pen~. que se ihe dê o ne~ssó.rio desto.q 1.Je~-a-

do F.:undc de

F.G.T.S~

do S6rvlço -

bósrco

Ant.an~

j:!X·Minb:::tr:;:,

Rogé::-!n

to

da

jwmo-

1992.

-rr.il dóla:es o.merico.nos). segundo confissão. comprovada
pelos lc.udos c!a Po!fcia ~ed.:'lr.!ll _e , ê:~. _ UN!Ç)J·J.P. que

atestam ;:,.1idelid~d~ de voz do ex:M;nistro do TrclJe.!ho e d~
PrevíC:!ncio. Socl.!J. registrada em g_rav~.çê.o m~gné_tic~ e:m
poder

desto.

. olém

Corr.is:s2ío.

int?rf~r~ncias

de

ÔJmprcvad~s qua c~r..J.ct3rizo.m ~ defesa de interesses
o.~

colldentos com

fwnçees .ministtl:iais; ss-gunéo o_.s.

l~udc:;;

tentou coi"ro·mper o Senh~c Vo!ney Ávile.Ato eon!irmaCo .-m
t:l&!'poirl'1'2ntc-s

C.?.!.;

per-:.nte • à

oml:i:í:;!!Õ

desrn-:mdo:;: da quer diio r.ot:c:e cs aut.os
r-e.rtlcif-1 ""?e"

em

de

pOZ$~1

ileg~.lmente

fc.d!!dec!e~

beta . de

t!i~ta.

e

CD :'I CC d:dü.S.

As c..cusaçêh:~~ do So::nhor Votr.~y Á.V!lP.. segu_n~o _
as q'..lois o 01·. Arn.::.!c!o Rc.~ci.. r.a épc-~. ?J:c·::adent~- do
I.N.S.'S .• baixo.v~ normc.s

P-:!!r.:l im(:-o;d1r q~e

Eh(t9rC:~!'>se

funções nc. õ.n::e del arrcr:~.daç.!!o c> tis~iznç::io. c!copendem

de um ~rot..Jt,,l~rnento i.j·.1s é pr•:Opri,:, dE> umu. comiss3.o dr::
inqu~rito admimstr~ivo.

O

~Gbc:irnd-dtl-~uk.rid:..\d-2':<: fo,;)!il..'"e.l~

graves implice.r;óos
Rog!lrio Megrl

e c.nJa a conü-s!:&o do

r'! ~ -:.?nt~~v:». d~

dP. ft!do, COtr')-

Ministr~ ~!_õn_i?

::ubornor o_ Senho,·

Vo!(l~

~la. t:Jdo dev!o:l~men 1.':3 ccmprGv.-"ido nU:s I~·Jdo~ técnicos.
s5.o "'.pen.:t.S pcq•J'?O.!l .:llTJO":tl~·~'i:"rn do dP.sre~pc-i'(o

O SR. PRESIDENTE (Mauro 1lenevides) -:.,-Na sessão
- de 21 de maio último, foi lida a Proposta de Emenda à Cons_tituiçãQ n<? 4, de 1992, _4e _autoria dq -~~l_la_dor J utahy M~.galhães
e outros Srs. Senadores, que dá nova redação-ã:O-art. 47-da
Constituição.
A Pre~idência, em obediência ao disposto no art. 356
do Regimento Inte"t"no e de acordo _c.om as_ in_di~çõe~ Qas
Lideranças, designa a seguinte coiriJssão para einítir 'parecer
sobre a miltérfã~ ·no ptãzO de trinta dias ímprorró"g'áveis:

~

instituiç5es a t;-!';ç-;;6 acentuada e;,o _Pte<.:•ir.tenté dõ. Rep~blica
qu>:l propiciou.· p':lr conf.-:-.nÇ::;..

u. escolha dos principais

infratores.

1.10 RECOMEh."DAÇÕE:.SAn1e o

expo~'.o ~.tondo

o?m

vist:~.

o que

disp~e-

o

orl SQ p.:.régwfO 3!. da Const;t:.~içS9. corn,i;lino.do CO!_T'J o~

1.
2.
3.
4.
5.

o.rts. 150. ce:=:ut e 151. ambos do Rogimento Interno .do
Sen.~do

Fedet'al,

fo.z~?mos

as

recomcncjo.Jii3es

obcixo

lormul.~das.

A) Enviar à Mesa.
.este Relatório cQm

8)

SUI:l.S

Ene&T~inhar

.

~ro.

conhecimento do Plenê.rio,

ccnc!usõas;

.

o pret:Bnta RGlat6rio. com

conclusfles, oo M1nistériÕ Públ_ic.o. a

fim de

qua

s:uc.~

esta

. promova o. responso.bi!idoda civil e. criminal dC:S infratores;

.

1.
2.
3.

PMDB
Pedro Simon
Antonio Mariz
Cid Sabóia de Carvalho
Nelson Ca~n~lrg__ _
Wilson Martins
PFL
Francisco Rollemberg
Carlos Patrocínio
Dario Pereira
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!.
2.
!.

PSDB
Chagas Rodrigues
José Richa
PTB
Valmir Cãi!jpelo
PDT

1. Lavoisier Maia
PRN
!. Júnia Marise
PDS
!. J arbas Passarinho
PDC
!. Amazoníno Mendes
PSB
!. José Paulo Biso!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre Se"nador Coutinho
Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte ôiscurso. (Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
RECOMENDAÇ0ES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA
DO
.
SENADO FEDERAL PARÁ ACOMPANHAMENTO DA
EC0-92

Em 5 de junho de 1991, reuniu-se pela primeira vez no
Seriado Federal a Comissão Temporária para Acompanhamento da EC0-92, criada com o propósito de abrir um espaço
institucional destinado a promovei uma ampla discussão entre
os membros desta Casa e a sociedade por eles representada,
tendo em vista a magnitude do evento a realizar-se a partir
desta semana no Rio de Janeiro.
Ao término dos trabalhos, reafirmamos nosso· _compromisso com o povo brasileifO, llosso referencial maior em quaisquer encaminhamentos que sejam dados em nível nacional
ou mundial, ao ingente desafio da compatibilização entre o
processo de desenvolVimento e o uso sustentável dos recursos
naturais.
Ao longo desses meses de funcibtúiftlento colhem_os depoimentos, infórillãções, analisamos abordagens técnicas e
políticas partidas dos setores governamentais e não-governa-mentais envolvidos na realização da conferência e na implementação de suas decisões. Do expressivo aparte resultante
dos trabalhos extraímos profundas reflexões, tanto sobre a
urgência de mudanças significativas na atual estilO de desenvolvimento quanto sobre o caráter e os prindpíos de que
elas devem se revestir.
Firmamos, assim~ náSSa- conv1CÇào de que:
1) A Conferência das NaçõeS Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento reflete, mais do que questões pontuais,() reconhe_cimento mundial sobre o esgotamento do cresciiD-eritõ matáiãl, -que inárCOU este -séCUIO-Coiil Uffiil-hlStói-iã.
de degradação ambiental, empobrecimento de populações e
relações internacionaiS baseadas na íniqüidade e na exclusão.
2) Como anfitrião dessa assembléia, nosso País tem deveres e responsabilidades a cumprir em terni.os mundiais, não
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apenas pelas dimensões e muitifaces geoeconõmicas que o
situam ecologicamente numa posição destacada, mas, principalmente, pela sua condição hierárquica no cenário do mundo
desenvolvido, onde aspira, no menor tempo possível, ocupar
um lugar em comum com as grandes sociedades.
3) O meio -ãinbiente é, hoje, não apenas o foco das ações,
propostas e ideais de defesa da natureza. mas, prioritariamente, o eixo de novas negociações sobre a organização económica e social das nações e da comunidade mundial. Está
ultrapassada a fase em que se acreditava possível contrapor
a proteção ecológica ao bem~e~~ar social ou ao desempenho
económico. O Brasil deve- se- c-ã:j:.acitar para uma era na qual
o sentido estrito da competição entre nações deverá se-r permeado por uma necessária solidariedade, em face dos riscos
comuns, derivados da pressão excessiva exercida até aqui sobre os ecossistemas terrestres. Se há unanimidade sobre a
imperiosa desaceleração dessa pressão, é preciso atentarmos
para nosso posicionamento no- CóYreSpondente quadro institucional e econômico que deverá desenhar-se, paulatinamente,
no pós-Rio 92. Espera-se que o mundo seja outro a partir
dessa mega reunião mundiaL
4) No debate internacioilal sobre a viabilidade de um
estilo de desenvolvimento sustentável~ cabe ao Brasil a responsabilidade de assumir compromissos compatíveis Com os interesses maiores de sua sociedade atual e de suas gerações vindouras e de fazer valer sua condição privilegiada de detentor
de um dos mais formidáveis conjuntos de ambientes naturais
no mundo e de recursos estratégicos. O nosso País,_ co:rno
já afirmamos, possui uma dinâmica de condicionamentos que
o credencia para uma integração definitiva e consolidada entre
as n-a.ções des~nvolvidas. Isso nos impõe a todos, igualmente
severos compromissos na-procura do aperfeiçoamento democrático", fOitaleciiriento e estabilidade institucionais para que
possamos garantir solidez económica, legitimidade ~ocial e
competência téCriiCa às nossas opções para o futuro. Essas
condições são imprescindíveis à defesa inequívoca, serena e
respaldada na vontade consciente de nosso povo, da soberania
nacional frente a interesses que se pretendem hegemónicos.
5) A pobreza que atinge a maioria-da população da terra
e segmentos crescentes c!_a Soci~dade brasileira é o _maipr de..safio ético para a construção de novos padrões de desenvolvimento ecologicamente equilibrados. ReconheceJ;nOS que degradação ambientãl e miséría humana são faces de unl mesmoproblema e a solução de uma não está no agravamento- da
outra. Onde o meio ambiente foi mais agredido, os pobres
foiam as primeiras _yítimas, de vez que Viram desaparecer
s_uas fontes tradicionais de suprimentos sem que tivessem sido
incorporados a quaisquer novos ganhos em condições mínimas
de dignidade. Aí estão as periferias das grandes cidades latinoamericanas, os rios mortos por assoreamento e poluição, as
doenças de veiculação hídrica. as florestas çlestruídas, os solos
férteis perdidos para provar·que a defesa do uso sustentável·
dos recursos naturais é interesSe primeiro e inequestiOnável
dos pobres. Em nome deles, especialmente da sofrida população brasileira que amarga um lugar destacado nas estatísticas
da tragédia humana no planeta, reafirmamos que nenhuma
prioridade pode se sobrepor à de promover caminhos alternat~~q~g-~-4~$~_nvÇ>Jy_üne_p1Q _Ql,l_~,.ç\~ _QlªIJefra inequívoca: recuperem o valor da vida e da justiça social.
6) A soberania nacional sobre os recursos naturais é posição inquestionável. O Brasil .tem o direito soberano de utilizar
seus recursos naturais segundo seu próprio modelo de desenvolvimento. assumindo a responsabilidade sobre. o controle

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRES.SO NACIONAL (S•ção II)

das atividadcs realizadas em seu território de forma a garantir

a proteção ao meio ambiente, não permitindo, em hipótese

1)

O Senado Federal e o Congresso Nacional assumam

maiores responsabilidades na condução de um processo de

alguma, a ingerência Ou monitoramento de outras nações,
avaliaç_ão crítica das teses_sobre o desenvolvimento sustentado,
sob ~ualquer pretexto.
.
_prq~ess_o esse a ser empreendido a curto, médio e longo prazos,
E imprescindível que o nosso País mantenha o _domínio
fQ!_r:r!_3!_1_dq_ um_ conjunto de___met_as destinadas-~ d~r-~uP:~_!te
absoluto dos meios e dos fins que conciliem, antes de mais
às posições nacionais nos _foros m_u_ndiais_ e ao planejamento
nada, uma política racional de exploração. Ecologia e ec_ono~
Sõcio~econômiCo interno. mia deverão ter identidade comum na formulaç_ão das regras
2) De acordo com os mandamentos constitucionais, o
de ordenação e de disciplina das causas e efeitos que atuam
Senado Federal e o Congresso Nacional promovam, efetiva~
nesse segmento económico.
. , qtel}te, _a participação social em suas decisões, com vistas à
Ressaltamos que o Brasil deve participar de acordos de
construÇão de mecanismos democráticos compatíveis cOm- os
cooperação internacional para proteger e restabelecer a saúde
desaftos colocados pelos reposicionamentos na ordem internae. a integridade do ecossistema do planeta e colaborar com
cional e pelos novos temas a serem _enfrentados por nossa
a nova ordem mundial que deverá surgir.
- sociedade, entre os quais avulta a questão ambiental.
7) O Brasil deve definir uma política ambiental específica
3) O Senado Federal e o Congresso Nacional reconheçam
para a Amazônia- considerando o prioridade que ela repreo crescimento e a importância das organizações não-governasenta a nível nacional e internacional - integrada a uma
mentais como interlocutores para a multiplicidade de questões
política econômico-social, reconhecendo _a existêild_ã~de_um;:). __ ._i.1!!12_1~it~~- 1_1_a mudança de padrões de des_envolvimento e, coeestreita relação entre. o meio ambiente e a pobreza local,
rentemente;refofCem Seus laços_com elas~ -nJJm_fiábalh_O&iSfe.:evidenciando a necessidade de conciliar a preservação e o
mático de trocas de experiências e avaliações conjuntas.
desenvolvimento daquela região. Tal política deve ter por
4) O Senado Federal e o Congresso Nacional acelerem
base o conhecimento científico sobre a região, alicerçada _em
_se:J:I~ -~forços para dotareii)-Se de mo~e~!lida_d~_ ~~m!nist_~~t!_va
um zoneamento econômico-ecológico~
_e capacidade técnica, sem as quais será impossível dar conta,
8) O Brasil deve reforçar as posições contidas na recente
com a seriedade e a consistência indispensáVeis, das tarefas
Declaração de Tóquio sobre o financiamento do meio ambienque_~~- 3:Cl.!_mulam, no âmbito da compreensão_ e do encaminhate no sentido da criação de fundos p~ra o desenvolvimento
mente das medidas requeridas petãS tendênCiaS-de ffiudanÇas
sustentável pra financiar a iinplementação d_o programa de
que se desenham no panorama nacional e internacional. Que
ação da Agenda 21, a qual inclui um amplo leque de medidas
seja adequada a legislação interna relativa ao meio ambiente
destinadas a efetivar a transição para o referido desenvOl- -·de forma a incorporar os resultados da conferência, naquilo
-que- convier ao País.
vimento-.
A principal parte das despesas nos pafses em desenvol52 0 Se ado Federal 0 c
N ·
1
h
vimeritO para impleme-ntar" a Agenda 21 virá deles próprios,
- -- __ n
..
:- _ongre:s~o. ~CIQn'! reco_n ~ça_m_
os quais frão exigir um ambiente de apoio _económico intemaa sua ~equena parhctpaçao e contnbmçao para o avanço,
b. . . · --- --·
·
"tá
até aqui, no País, dos debates referentes aos relevantes. t.em. as
1 amo Itzaremmatsrecursos
1
ClOna 1enac10na 1paracapact -os
tratªdos na R·o 92
·
·
----- t
· te os
------,------- - _J ~ __ e coem meca_m_sxpos__ que resga em seu
m rFn . ·
h .d
f .d D
_ d · Tó .
_papel no período estratégico de implementação que se iniCia
ot recon ec1 o na re en a ec1araçao e
f 1d
f ~ · E f ·
-·
- -- - -- ~d d
é d ·
tâ ·
· á ·
,
rqmo- que
d
ao ma a con erencia. n atlzamos, asstm, a necesst a e
1
0
de ser criada uma comissão mista para coordenar as ações
e tmpor neta pnm na p~ra ~sses P~ s~s a amp Iaçao
~cess~ a~s ~e:cado~ dos Patse_s 1 ~dust~ahza~o~; 0• au:;ento do Poder Legislativo Federal pertinenteS a todas as demais
recomendações aqui feitas" tendo em vista o interesse nacioa en _ra a e mvestJmen~os pnva os e ~ans re_nctas_ e_ tecn?logtas mo?ernas e ambtentalment: ~adtas e:sqbretudo_solu~
nal, presente e futuro.
,
çoes durávets para o problema da dtvtda externa, o que será
um pré-requisito para a sUá transição ao deSenvolvim.ento
Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, amanhã inicia-se a maior
sustentável; além de um apoio externo substancial, indispenreunião mundial sobre o meio ambiente e o des~nvolvimento;
sável para complementar estes esforços.
acreditamos que, apesar dos vários problemas surgidos, das
O Secretário do Unced, ou seja, da entidade que vai
várias dúvidas suscitadas, essa reunião marcará uma época
realizar, exatamente, a EC0-92 estima que: uma cOncessão
íióV~rdentro do mundo, pois durante dois anos envolveu quafinanceira internacional na ordem de 125-bilhões de dólare:s,
tro grandes ·encontros preparatórios em nível mundial; deles
em favor dos países em desenvolvimento, será nec.essária
participaram todOs os países que·colifpõem-as Nações Unidas,
anualmente. As despesas para os__Países dese_ny_o__lyido_s__e_ e.m
quando foram avaU<!das situações que englobam temas os mais
desenvolvimento pode parecer alta mas, na verdade, elas são
complexos, como o efeito estufa e a problemática do clima
. modestas quando comparadas às despesas militares no mundo
no nosso planeta, assim como dos rios, mares, oceanos e
que chegam a um trilhão de dólares por ano ao lado de espressobretudo um dos mais intrincados que trata da biodiversivos gastos com concessão de taxas __e.subs.ídios_,_atr_avés dos
sidade,
·
quais os quáis governos encorajam e apoiam políticas e atividaNesta reunião, o mundo vai discutir o seu futUro, V3í
des que muitas vezes prejudicam o meio _ambiente~ Assim,
questionar o modelo de desenvolvimento que foi imposto,
o financiamento para um desenvolvimento sustentáVel não
até hoje, porque foi esse modelo o responsável pelas grandes
catástrofes do meio ambieJ).te; foi ele o responsável pela devasdeve ser visto como "ajuda estrangeira" nos termos tradicionais, pois é um investiriiento na segurança global do meiO
tação de florestas, pela poluição de rios e foi, sobretudo,
ambiente do planeta.
responsável por graves e sérios prejuízoS ecológicos ao planeta
Terra.
-- -------Tendo em vista tais assertivãs e consciente de que nossO
trabalho representou, para o Senado Federal, a sua inserção
Nesse encontro, aprovaremos um documento intitulado
Declaração do Rio que vai sintetizar 27 princípios e; a partir
qualificada em tema de relevante interesse nacional, recomend~mos que:
daí, todos os países irão rigorosamente cumpri-los. É a nova
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ética mundial que tenta coinpatibilizar desenvolvimento com

meio ambiente.
Para viabilizar os 27 princípiOs CO:iüidOSDa Declaração
do Rio, os países do mundo irão as-sinar documentos englobados no que se chama Agenda 21. Essa agenda, na prátiCa,
seria os meios, os instrumentos, as me_tas, as políticas que
viabilizarão os_ princípios há pouco referidos. Assim teremos
documentos ligados às florestas, aos rios, ao clima, à biodiversidade e outros temas polémicos.
Atualmente, em face das várias reuriiões Preparatórias
do mundo, já assoma um volume de documentos que chega,
praticamente, quanto à Agenda 21, a mais de 800 páginas.
Grande parte_ desses documentos já acordados, já aceitos pelos
países do mundo deverão ser assínados durante a Conferência
Rio-92.
No entanto, três temas são polêmiCOs na pauta da Rio-92.
Pela nossa-participação em reUniões preparatóiias, como
as de Genebra e Nova Iorque, verificamos que ess_es temas
polémicos ainda- vão gerar alguma controvérsia durante a reunião da Rio-92._0 primeiro deles diz respeito à- l?(odiyersidade,
em que deveremos, juntamente com os países do mundo,
assinar uma convenção importante e Complexa em que o Brasil
é, inequivocamente, o País que possui a mais ampla e complexa diversidade do mundo. Nesse sentido, somos um País
altamente desenvolvido. Para que V. Ex~s tenham idéia, possuímos cerca de três mil espécies florestais destinadas à madeira, contra as cinqüenta possuídas por toda a Europa.
Há uma grarlde disParidade entre a biodiversidade brasileira e a do resto do mundo, mas há também grandes interesses
na luta por essa- convenção. Os Estad_os Unid()s_ não_ aceitam
até agora, as teses levantadas não só pelo G-7, os países ricos,
como pelo G-77, os países em des-envolvimento, que chegaram
ao acordo em um documento que refletiria os interesses das
duas partes, Norte/Sul, países ricos e países pobres. Os Estados
Unidos ainda não aceitaram, ilão acataram os textos principais
dessa convenção.
O segundo grande tema polémicO --ct.IZ respeito ao clima
que é, sobretudo, conseqüência da emissão de gases tóxicos
que prejudicam a atmosfera, -gerando o chamado efeitq_ estufa
com sérias seqüelas para o futuro do Planeta.
Nesse sentido, já há um entendimento e um acordo mas,
novamente_os Estados Unidos, sobretudo em função da campanha presidencial, não quiseram assumir um comprom-isso
de definir metas quanto à emissão de gases tóxicos, porque
a tese geral aprovada pelos países do G-77, em desenvolvimento, pelo Japão e pelos países europeus é no sentido
de que até o ano 2000 a emissão de gases tóxicos ficasse
ao nível da emissão ocorrida em todos os países em 1990.
Mas, já há um texto que parece conciliar os interesses das
nações chamadas ricas e das chamadas subdesenvolvidas ou
pobres.
O terceiro grande impasse, que por certo vai gerar celeumas, será exatamente o que diz respeito ao financiamento
de recursos para projetas ambientais em favor dos países em
desenvolvimento, sobretudo para cumprir aquilo que vai ser
preceituado na Agenda 21. Mais uma vez os Estados Unidos
da América do Norte, na última reunião em Nova Iorque,
não aceitaram definir valores concretos para viabilizar esse
grande fundo que iria cumprir com as metas, os programas
previstos na Agenda 21. Mais uma vez, o-s Estados Unidos
impediram que, naquela reunião preparatória,Tossem defêi1~
didas tantas metas finanCeiras.
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Mas, países como o Japão, países da Europa, personalidades mundiais resolveram reunir-se, recentemente, em Tó~
quio, para discutir essa necessidade de um financiamento para
viabilizar o que vai ser inserido na chamada Agenda 21 e
emitírain Um documento importante - a que fazemos referência no nosso pronunciamento de hoje- que foi a Declaração de Tóquio, que mostra e reconhece que os países em
desenvolvimento p"recisam de financiamento para viabilizar
os-programaS e projetas que irãO assumir, cõm a aprovação
da Carta de Princípios e da Agenda 21.
Neste sentido - como foi dito - as Nações Unidas,
através do seu secretariado, definiu que, anualmente, a partir
de 1993, seriam necessários US$125 milhões, em favor dos
países em desenvolvimento, para que eles possam cumprir
o que está previsto na Agenda 21. Como foi dito na própria
DeClaração de.Tóquio, US$125 milhões não representam algo
tão substancial,' já que O, 7% do PIB dos países ricos seriam
suficientes -anualm-ente o Mundo gasta US$1 trilhão com
armamento e defesa- para defender o Planeta Terra. Diante
deste total global, tal quantia seria realmente bastante modesta.
O Sr. EJ)itácio Cafeteira- Pe!ffilte-me V. Exa um aparte?
· O SR. COUTINHO JORGE - Com muita honra, nobre
Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Coutinho Jorge, quero dizer a V. Ex~ que, se por um lado me entristece
ver que os países que poluem realmente o Plãneta caminham
para não contribuir com coisa alguma para países como o
Brasil que. mantendo a _sua floresta, mantém oxigênio no
Planeta; se fico triste porque não pagam, fico satisfeito, por
outro lado, porque, se pagassem iriam querer interferir diretamente nas FIOssas vidas. Não tenha dúvidas V. Ex~ de que
missões estrangeiras percorrem a região amazônica -já se
enc~ntrou inclusive, "religiosos" fazendo prospecção- para
descobrir riquezas. Até chego a me preocupar com a demarcação de Reserva Ianomami, porque amanhã, a ONU pode
querer, repentinamente. estar presente na Amazônia para
defender o que chamaram de Nação Ianomami.
Fico satisfeitO~ ni.esmo que o País não re~ba qualqUer
ajuda dos Estados Unidos, que defendem tudo aquilo que
não fizeram no continente norte-americano para que, amanhã,
não se encontrem no direito de querer dar palpite nos nossos
problemas. Digo que eles preconizam que se faça o que não
fizeram, porque devastaram tudo e continuam devastando.
Eles pregam que se preserve os índios e mataram todos. Eram
eles que tiravam o escalpo dos índios e não o contrário; eram
os brancos que recebiam pelo escalpo dos índios. Recebiam
dinheiro. Então, depois de fazerem-tudo isso, querem, agora,
pousar de bom mo-ço. inclusive não aceitando as propostas
organizadas na Europa. Quero dizer a V. Ex~ que não vou
ao Rio de Janeiro para a Eco-92, mas fiCarei torcendo para
que cheguemos a mostrar ao mundo que preservamos. sim,
a natureza. E que.vamos fazê~ lo com ou sem ajuda, e assirO
ninguém terá o direito de querer co~participação nos destinos
de nossa terra. Precisamos mostrar-lhes a nossa soberania,
que não se vende por dinheiro algum. Congratulo~me com
V. Ex~ pelo trabalho de defesa da nossa ecologia e da nossa
Amazônia. e agrego esta colaboração. Cem, duzentos milhões
de dólares não são nada diante do buraco de oz.ônio que
os Estados Unidos estão fazendo no hemisfério Norte; diante,
por exemplo. do vazamento de petróleo no Alasca e tudo
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por eles considerados Terceiro Mundo, m-as a informãção
COnvei:úio d.o- Clíina Ou n.as ~ConvenÇãO de ~íodíyers_id.ade.
que tenho é que cada grupo que chega para a Rio-92 fica
Mas, que vai ser assinado e discutido a nível dos grandes
deslumbrado com o que ainda existe de natureza defendida
países, como também o que vai ser qUestionado e proposto
pelo Brasil. Estão entusiasmados -ao ver que ternos feito tudo
no chamado Fórum Global que envolve todas as ONG mwi.o que é possível, muito ma-is do que fizeram os pafses desenvoldiais, ou seja, as Organizações Não-Governamentais _que revidos. Encontrei, nas viagens que fiz como Parlamentar, coisas
presentam os seus países e a sociedade civil do mundo e suas
bem interessantes, principalmente na Alemanha, onde a conpropostas conseqüentes, não tenhamos dúvida de que ~~:~do
servação do ve_rde é quase uma religião. Não encontrerisso
isso Som-ado vai trazer algo noVo pata o· mundo, que, com
nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o ve_rde_é o__y~r<k ____cer!~-~~~rá ()UtrQ_~~pois _da Rio-92. Acreditamos- jfque
que dá dinheiro, é o verde das plantações. Mas o verde puraacompanhamos pari passO-a elabOraÇão de todos os docUmente ecologia, de defesa, não vi. E há ne:Cessidã.de de se_ _qtentos que serão assinados na Rio-92 -~que !:l_partir ~ela
conservar o verde, a medida que ele está nó seii bãbitat.
as çoisas irão-mudar progreSsivamente, bem como-os comprOMuita gente pensa que se pode desmatar uma região e plantar
missas mundiais. O modelo econômico impostO,- ãté hOje,
outras coisas. Mas quando se destrói a flora, destrói-se tamequivocado, responsável pela degradação do meio ambiente,
bém a fauna. Flora e fauna convivem dentro de uin clima.
tem que mudar. O processo de solidariedade çoletivo _eutre
Se se muda a flora, certamente se mata a fauna. Então, haveria
os países vai ser a tôníca que orientará o novo comportannecessidadc dessa preservação ambital de flora e fauna dentro
mente do mo.delo econômico-social que deve ser implantado
no mundo.
do clima da mata nativa, daquilo como Deus criou. Por isso,
Não temos dúvida de que as coisas não podem ser feitas
quero dizer a V. Ex~ que eles estão sentindo que nós, enfrentando grandes dificuldades, ternos conservado o oxigêni.O deste
imediatamente. Os Estados Unidos são contra uma série de
Planeta. Aliás, vi uma charge hoje em que o Brasil recebia
definições que serão aprovadas na Rio-92, porque são obrigaas delegações estrangeiras e vendia-lhes oxigênio puro-. O nosdos a mudar o seu modelo econô_mico poluidor, e não_ se
so oxigênio não vendemos, damos. E devemos copiinuar a
inudã. um setor industrial, Um -setor energético, a Curto prazO.
ter a nossa soberania para dar-lhes oxigênio, para não preciMas vão assumir compromissos até o ano 2000, -âé qUe uÍna
sarmos de ajuda como é hoje negada pelo Presidente George
série_ de equívocos no setor industrial que polui a natureza
Bush e que, por isso, está sendo criticado dentro dos Estados
e 0 mundo deve ser alterado.
Unidos. Muito obrigado.
Logo, Senador Epitácio Cafeteira, as colocações de V.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Epitádo CafeEx~ são corretas, pertinentes, oportunas. Vamos- acredite
teira, o seu aparte é bastante oportuno e posso dizer-lhe que
V. Ex~ -ter imensas modificações no_ cOmportamento e na
concordo com o que V. Ex~ disse; que os grandes responsáveis
ética mundial a partir da Rio-92.
pela poluição foram e são os países ricos.
Tivemos uma comissão aproVada pelo Senado que acomHá um dado muito simples. Uma das poluições mais sérias
panhou a preparatória da Rio-92, e, a partir de amanhã, estado mundo atual, no que diz respeitO áós ãspectos atrífosféricos,
i:eri10s no Rio de Janeiro, no Rio centr-o, acompanhando,
é o efeito estufa, produto da emissão de gases tóxicos. Para
pari passu, as discussões no fórum oficial, bem como no fó.t:_um
dar um exemplo, o Brasil emite hoje 3% do tótaJ-mundiaJ, -i:ião OfiCial.
--- - incluída a Amazônia; e os Estados Unidos 46%, mais 4~ 114,_
juntamente com a Europa, ex-Rússia e uma parte do Japão.
A nossa proposta é que, a partir dos resultados da Rio-92,
Portanto, os países ricos são os responsáveis pela grande emisseja implementada nesse Cong:fesSó Nacional a comissão mista
Sã"O-- cte- ga-SeS- -t0Xic3s_; __ 1-~SJiOnSáVeiS- ·e-xatam.ente --pe1as- c-onse- que vai discutir -_a- problemática--do- desenv!'l'limento_ s_us_tenqüências nefastas do efeito estufa por um ano. -_
tável. integrando Cârrümi e Senado numa dis_ç_ussão importante de avaliação de tudo que for aprovado na Rio-92 e
Por outro lado, o outro aspecto importante são _exa~a- que, portanto, mudará muita coisa neste País; leis virão assim
G___QI11_Q propostas, programas e teses importantes.
mente os burados da camaçia de ozônio. Sª-1;>~~-Y~ _l;l$." ql!-.em
Temos, aqui no Congresso Nacional, a responsabilidade
são os grandes responsáveis? São os gases CFC.._E quem emite
esses gases? São os países ricos, que têm equipamento e tecno- de avaliar e ver o que é conveniente ·para o Brasil; discutir
logia para fazê-lo. Os países pobres não têm ocndições para com a sociedade civil, com as Organizaç.Qes Não-Qoverna~
isso. Nós representamos um delta x do percentual dessa emis- mentais e tentar, realmente, colaborar na implementação de
são. Em termos científicos e técnicos, a emissão atual dos todos os programas, propostas e teses importantes para a
gases, quer prejudiquem a camada -de ozônio, quer gerem
nossa Nação.
o efeito estufa, são oriundos basicamente_QQ.S países ricos.
Srs. Senadores, não tenho dúvida que, a partir da reunião
São eles os grandes responsáveis. Mas hoje eles têm consciên- da Eco-92, este Congresso terá muito mais trabalho; por iSso,
cia da poluição, dos equívocos, da degradação do meio am- impõe-se que, em termos complementares, essa Comissão
biente que causaram no passado, como V. Ex~ se referiu;
Mista seja implementada a partir desse megaevento mundial,
de que hoje também eles têm que se unir ao países pobres, que vai acompanhar e discutir a prática do conteúdo da grande
porque estamos no mesmo barco, como se ói~ na gíria, na
Carta de Princípios e da Agenda 21, qiie serão aprovadas
mesma casa cósmica, que é o planeta Terra. Hoje, qualquer na Rio-92.
emissão, qualquer erro ecológico num país repercute além
Espero voltar depois do dia 14, com_o Presíd~ot~ d,a Cpde suas fronteiras, gerando conseqüências nefastas e perigosas.
missão da Eco-92 do Senado Federal, trazendo um relato
Hoje, ninguém pode fic3r Omisso com a degiadação d:O meio
preliminar de tudo que foi discutido e aprovado nesta grande
ambiente, porque todos são responsáveis e todos s'ofrern as
reunião mundial que, inequivocamente, mudará a atitude do_
conseqüências disso tudoL Disso não temos dúvid_a nen_buma.
mundo em rela_ção ao desenvolvimento e_ ao meio ambiente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essãS ãs conside-Acredito que a Rio-92 pode não trazer as propostas ideais,
quer na Declaração do Rio, quer na Agenda 21, quer na
rações que queriamos aduzir nesta tarde, antes de partirmos,
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amanhã, para o Rio de Janeiro e acompanharmos este grahde
!!ncontro mundial que será a Eco~92.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presiw
dência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Epitácio CO.fetéira deixa a cadeira da presidência;- qUe
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
S. Ex• não está pres_ente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin,
por cessão do Senador Magno Bacelar.

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PDS -_SC.~Muncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicial~
mente, gostaria de agradecer ao nobre Senador Magno Bacelar pela cessão do seu horário, o que antecipa a triihha possibi-

lidade de usar da tribuna ..
Venho ao rnicrofone·para, em primeiro lugar, abordar
um assunto do interess_e do meu Estado. Todos nós, Senado~
res, somos repres_entantes da nossa Unidade da Federação.
Não tem sido muito freqüente eu ocupar a tribuna para
defender assuntos regionais ou estaduais. Mas quero pedir
a atenção dos meus pares; quero chamar a atenção do Governo; quero fazer um novo apelo ao Presidente da República,
quero levar ao conhecimento da imprensa e da sociedade
o drama que, mais uma vez~ se abateu sobre o meu EStado
no final da semana passada.
Levei ao conhecimento do Senhor Presidente da República, na última sexta~ feira por telefone, o problema da enchente que afligia santa Catarina e hoje lhe -enderecei uma
correspondência vazada nos seguintes termos:
''Senhor Presídente,
Ontem, dia 31~5, aco~panhando .0 G_overnador
de Santa Catarina,_em exercício, Deputado Gilson dos
Santos, sobrevoei o Vale do ltajaí e visitei a Cidade
de Blumcnau.
Durante todo o dia, as águas do Rio Itajaí-Açú
mantiveram-se a mais de 12 metros _do nível normal.
Não conheço, ainda, o volume dos preJuízos, mas afian~
ço que é grande. _
Somente na cidade de Blumenau_L~ão mais de
20.000 desalojados ou desabrigados.
O mais grave é que as obras da Barragem do Rio
Hercílio (Itajaí do Norte), se concluídas, assegurariam
uma redução, em Blumenau, da lâmina d'água de dois
metros, no mínimo, garantindo um volume de trans~
tornos 70% menor.
A par disto. a extinção do DNOS representou queda de qualidade da operação das barragens dos rios
Jtajaí do Sul (!tuporanga) e !tajaí do Oeste (Taió).
Por tudo isto, tenho o dever de transmitir a Vossa
Excelência o cliffia de revolta que recolhi junto a uma
população que é modelo de conduta e que está inconformada -não com a enchente, que repete o drama
que a aflige há muito - mas, sim, com os prejuízos
que a conclusão da barragem teria evitado.
É revolta justa de quem cumpre- exemplarmente
- os deveres de cidadania."
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Desejo aduzir a esta correspondência duas informações.
Quando o Presidente Fernando Collor de Mcllo tomou posse,
Sua Excelência assumiu o compromisso de campanha de implementar um programa de prevenção e contenção das cheias
no Vale do ltajaL E a principal obra desse programa é a
conhecida Barragem do Rio Hercílio. Quando o Presidente
Fernando Collor assumiu faltavam cerca de 2% da obra para
que fosse concluída. Hoje, dois anos e dois meses depois,
continuam faltando os mesmos 2%, não obstante os esforços
deste Parlamentar, da representação de Santa Catarina, do
Governar e do Vice~Governador do Estado.
E é isso que o povo de Blumenau não perdoa; é isso
que o povo de Santa Catarina, o povo do Vale do Itajaí
- povo cujo comportamento como cidadão é exemplar suas donas de casa, seus jovens, seus trabalhadores e seus
empresários, essa nobre gente pediu~me que defendesse quan~
do em mim votou. E é este o protesto que venho aqui lavrar.
O segundo ponto que quero abordar é que os prejuízos
que ainda não são conhecidos afetam, inclusive, a imagem
de Blumenau e do Vale do Itajaí como um vale de empresas
sérias.
Ontem, deveriam se realizar em Blumenau três feiras:
uma de máquinas pesadas, máquinas industriais, que fiCaram
sob as águas nos pavilhões da Proeb, uma feira de aeronáutica
e uma feira da área rural de gado bovino. É evidente que
as feiras foram canceladas na última quinta-feira, junto com
a interrupção das at'ivídades de praticamente todo_ o Vale
do ltajaí.
Repito, o povo de Blurnenau, o povo do Vale do Itajaí,
que é um vale que tem garra, não está contra a enchente;
·e-stá contra a inépcia que permitiu que ela alcançasse Os níveis
que_ alcançou. Por quê? Porque se essa. barragem - que,
repito, tem 98% de suas obras terminadas - tivess_e sido
concluída não se eliminaria a enchente, mas a lâmina d'água
teria sido dois metros menor, significando, para o que -acon~
teceu neste fnn de semana_em Santa Catarina, 70% a 75%
de prejuízos," transtornos e desabrigados a menos.
Só para concluir, gostaria de tentar transmitir ao Gover~
n9, ao presidente da República, uma imagem inesquecível
para mim, ·oovernador de Estado em 1983.
Naquele ano, um repórter da RBS, de nome Walter Sou~
za. que hoje é radialista, entrevistou uma senhora, que não
conheço, aturdida à porta de uma loja fechada, em plena
enchente, em Blumenau. E o repórter, com aquele instinto
que os bons repórteres têm, ofereceu~lhe o microfone, pergun~
tando:
"0 que a senhora está fazendo aqui?"
"Eu vim, respondeu ela, pagar a minha conta."
"Mas a senhora veio pagar a conta hoje, com a
cidade inundada e a loja, evidentemente, fechada?"
Ao que ela respondeu, com aquela candura e honestidade
que tem faltado a tantos notáveis deste Pais, emocionando
o repórter:
"Eu viiri -porque o dia é hoje; o meu compromisso ven-cia
hoje; mas isso tudo é muito triste", acrescentou em prantos.
Essa imagem foi conhecida, na época, por quase todos
os brasileiros, quando o candidato Fernando Collor de Mello
a usbu no seu programa de televisão, dizendo que esse era
o Brasil de Collor.
Essa senhora, representa Santa Catarina, que paga as
contas, pois o meu Estado não deve nada nem à Caixa Económica Federal, nem ao PISou Pasep; deve, sim, aos seus funcio~
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nários a reposição de seus salários, deve obras, de.Ye serviço,
mas não deve nada do que se chama de dívida estadual ao
Governo federal- repito, nem PIS, nem Pasep, nem Caixa
Econôrnica FederaL

Gostaria que a consciência do Presideitle-da República
soubesse que aquela senhora, cuja imagem Tói !JtiTízada -na
sua campanha eleitoral, está zangada, revoltada com a inação
do Governo, o que agravou os prejuízOs de Santa Catarina
neste último fiin de s.emana.
Essa senhora que pagou as suas contas.• J'lssim corno o
meu Estado que paga as suas contas, constatou, no último
fim de semana, a ausência de qualquer autoridade federal,
seja Çe primeiro, segundo, terceiro ou qUartO esCalão, para
explicar~lhe porque o Governo Federal está inadimplente.
Faço uma ressalva aos homens da FAB, porque o primeiro
helicóptero chegou lá ontem, às 4h da madrugada.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ESPIRIDIÃO AMIN- Com muito prazer, Senador
Epitácio Cafeteira.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Epitácio Cafeteira; V. Ex~ pratica, além de um gesto de gentileza e de
generosidade em relação ao meu pronunciamento um gesto
de justiça, ao lembrar aquilo que não destaquei, mas devo
destacar, que é o sofrimento, pelo menos semelhante, não
sei se tão intenso, que populações do oeste do meu_ Estado,
do Paraná e do Rio Grande do Sul estão a viver ainda.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre
Senador Esperidiâo Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex• com muito
prazer, nobre Senador Ronan Tito~
- O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Esperidião Amin,
parece que este episódio, que já Se riepete em- Santa Catarina
e em outros lugares, é um grito que a natureza dá neste momento em que acontece a Eco-92, em que todos os grandes
teóricos do mundo se J;'eúnem. para, segundo eles, salvar o
mundo. No entanto, há, sem dúvida nenhuma, por parte de
todas as nações, como qu~-- UII!_a fuga dos seus prob_le~as.
Sabemos, por exemplo, que a Europa, no século passado,
acabou com todas as suas floresta~. mas_ nem por isso deixou
de, depois, ir corrigindo os déficits que pudessem acontecer
a partir daquilo. Tenho certeza de que Santa Catarina_tinha
sua natureza equilibrada. Entretanto, para produzir muito,
foi necessário_ que tivesse desbastado as suas flo_restas~ plantando para alimentar, não só o povo de Santa Catarina, mas
também o resto do País, e até visando a exportação de grãos.
Disse muito bem V. Ex~ que-essa obra já foi, há rfúiiTó tempo,
iniciada, corno os jornais e a televisão já !lOticiaram. Sabemos
que aquela Região tem. uma administração extraordinária,
-anteríor· até à gestão de V. :t::x~ comO Governador, al~m de
uma disciplina herdada dos imigrantes·eurój:lf:ús, pois qUe,
com certeza, Santa Catarina é o Estado __que tem a questão
f~n_di~ria mais d~sciplinada.

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Esperidião
Amin, ainda há pouco, cOnversando com V. Exa, tarribéril
fazia este reparo: a ausência total das autoridades do Governo
nos problemas do Su_l do País. No meu entendi01ent9_, dev~ria
já estar por lá o Ministro da Saúde, ou alguém que o represen~
tasse; o Ministro dos transportes, ou-alguém que o represen~
tasse. Havia necessidade de o Governo atentar para o lado
social provocado pela enchente no Sul do País. Mas o que
se verifica é que, já há alguns anos, o carro~chefe, ou a locamo~
tiva, que carrega este País é o Ministério da Economia. Esse
ministério;· no entatlto, além de prender o dinheiro de toda
a população, não criou qualquer tipo de financiamento para
a agricultura no período da Ministra Zélía Cardoso de Mello,
obrigando o nosso País a importar alimentos.-AgOraiá-exiSte
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - É o melhor índice de
esse financiamento do Ministério da Agricultura; porém, a
Gini do Brasil, Senador Ronan Tito.
parte social não sensibiliza ninguém, porque o Ministro da
Economia resolveu eliminar os prejuízos·, ·sem· se-Importar
O Sr. Ronan Tito- Tudo isso, no entanto, deyeria reque~
com quem sairia prejudicado com o seu plano. Os Ministérios _ rer do Poder Público uma contrapartida. Ontem à noite, pela
Militares não estão recebendo as verbas consignadas no_ Orça~ TV Manchete, foi entrevistado o Deputado Delfin Netto, do
mente, da mesma forma que os demais~ Cd_aram para dífi~ Partido de V. Ex;, que disse, num determinado momento,
cultar até uma palavra nova, até uma palavra descontingen~ e eu endosso, e não é sempre que combinamos nas opiniões,
ciamento.
inas efidosso inteiramente qüã.IidO S. Ex" diz que o Governo
Federal abdicou das suas funções de aplicar em obras de âmbiO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Na verdade, a palavra
to federal para aplicar em obras municipais, partindo para
nova é contingenciamento, porque descontin_geÍlciamcnto é
CIAC _esrortivo, CIAC tempo integral, CIAC disso, CIAC
a conseqüênCia.
daquilo, quando isso, todos sabemos, é da função, da obrigaO Sr. Epitácio Cafeteira- Criaram o descol)tingencia~
çâo do Estado e do MunicípiO, principalmente_ do Município.
menta porque- tinham contingenciado. O orçamento, então,
Essa solução, encarada por eles co_mo salvadora, miraculosa,
passou a ser uma letra morta, apenas um referencial neste
confunde a solução do problema educacionalc_o_m_~,un_a_solu_ção
momento de dificuldades para o Sul do País, com enchentes,
arquitetónica. Não é com arquítetura que vamos resoLver o
e para o Norte e Nordeste, como no meu Estado, com uma
problema da educação, mas, muitas vezes, é com arquitetura
seca verde. Mas ninguém se interessa por isso; a preocupação
que vamos sumircoin o dinheiro qUe poderia servir para termié eliminar o déficit público, mesmo que isso implique a perda
nar essa obra da maior importância para o povo de Santa
de milhares de vidas. Sinto que está faltando um se:ntimento
Cat~rina e para o povo brasileiro. Eu inicialmente usei da
de solidariedade pz.ra com a pessoa humana. Inclusive, soub~
palavra para me solidarizar com V. Ex~ e com o povo de
que na Eco~92 há umas faixas para preservar o homem. E
Santa Catarina_._ A indignação que V. Ex71 manifesta é a
isso o que temos que fazer. Por isso, sOlidãfizo~me com V. -in,dig.1açã9 do ~_eu povo, do povo de Santa Ca_tai-ina, mas
Ex' e com o povo não só de Santa Catarina, mas também
também é a indígnaçào de todo_ o povo brasileiro, que vê
do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, de toda aquela
uma região que tanto contribui para o Brasil rieccisitando,
Região que está sofrendo Com essa enchente, que vemos todos
neste momento, corno disse muito bem V. Ex", do término
de uma obra já iniciada e que continua paralisada, oferecendo
os dias, sem condições de nada f~zer, mas, no fundo, repro~
vando o abandono a que estão submetidos.
um contia-espetáculo à Ec0-92_ Que isso ~ir\! a -não ~6 ao Pr~~i:
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dente Collor, ao Chefe do Ex~c::utivo, mas a-tOdas as autoridades do Poder Executivo, porque ecologia rião se faz Somente
com retórica mas, principalmente, com açõcs. Na minha cida-

de, Uberlândia, lá no interior de Minas, um prefeito um dia
colocou uma placa que dizia: "O meio anlbiente tem o homem
no meio". E naquele mcío está sofrendo o homem de Santa
Catarina, co"m á nossa solidariedade e a nossa indignação,
solidariedade ao povo e indignação contra a descúria, a falta
de objetividadc deste Governo, que deveria estar, não executando obra de municípios, mas obras que compete à União.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu gostaria de agradet:er
a manifestação generosa do_ nobre Sep.ador Ronan Tito, e
pedir para transcre-ver o ·seguinte Aviso n"' SDR 300~ de 15
de abril de 1991, em que o então Secretário do Desenvol·
vimento Regional da Presidência da República: Egberto Baptista, alertava para o problema das enchentes:
PRESID~NCJA DA REPÚBLICA
Secretaria do Desenvolvimento Regiona_l
Aviso/SDR-PR/GAB/N' 300
Brasfiia, 15 de abril de 1991
A Sua Excelência· a senhora
Dr-- Zélia Maria Cardoso de Mello
DD. Min"istro da Economia, Fazenda e Plarlejamento
SenhOra Miriistra-,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex~ que o Exce·
lentíssimo Senhor Pfesidente da República, em visitâ ao Estado de Santa Catarina, sensibilizado pelã. magnitude dos problemas que adviriam de uma eventual inundação na região do
vale do Itajaí, determinou, a esta Seci"etaria do Desenvolvimento Regional, a imediata retomada das Obi3s de proteção
contra enchentes na área, as quais estavam a cargo do ext)nto
DNOS- Departarmento Nacional de Obras de Saneamento.
O Senhor Presidente foi previamente informado de que
as obras, a serem retomadas, integravam o ítern_ ''_Controle
de Enchentes e Recuperação de Vales e Cidades", constante
da Lei n"' 8.175, de"--31-:..:1-91, considerado indisponível pelo
inciso V, do Art. 19, do DecretO n<.> 21, de 1-2-91.
Diante da decisão de Sua Excelência, solicito a o espeCial
obséquio de mandar liberar, para movimentação e empenho,
o valor de Cr$2.035milhões destinado à conclusão da Barragem Norte (Cr$1.559milh9es), manutenão_e_cqt:iservação das
Barragens Sul e Oeste (Cr$60 milhões) e dragagem de 1.480
mil m3 do rio Itajaf (Cr$425 milhões), cujaS providências,
por determinação Presidencial, já estão em andamento.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. EX" os protestos de elevada estima e distinta consideração.- Egberto
-Baptista, Secretário do Desenvolvimento Regional da Presi·
dência da República.
Sr. Presidente, o teor do pronunciamento para o qual
estava iscrito era ess-e.
O Sr. Elcio Alvares - Senador Esperidião Amin, V.
Ex• me permite um aparte?
O SR- ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, poderia,
após ocupar a tribuna para esse mister, solicitar a palavra
para uma comunicaçãO -inadiável em nome da Liderança do
Partido?
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - De acordo
com o Regimento, V. Ex\ como Líder, poderá solicitar a
palavra a qualquer instante.
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O SR~ ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de já deixar
solicitada.
Ouço, antes, o nobre Senador Elcio Álvares.
O Sr. Elcio Alvares - Não poderia, de forma alguma,
ficar ausente do pronunciamento de V. Ex• Primeiro, pela
amizade fraterna e pela admiração que nutro pela participação
de V. Ex~ nos trabalhos do Senado. Segundo, por trazer à
Casa um problema com o qual tenho absoluta intimidade.
No meu Estado, o Estado do Espírito Santo, que fica logo
ali depois de Minas Gerais, toda vez que acontece enchentes
,em Minas Gerais, em virtude e>:;atamente da nossa posição
geográfica e pela conexão que temos com os mineiros, através
do rio Doce, aquela região de Linhares, de Cola tina, do Baixo
Guandu, sofre um espetáculo que é realmente triste de se
ver, a força ciclópica da natureza arrasando o trabalho de
vários agricultores- e de várias p-essoas que labutam à beira
do rio. Em 1979, o Espírito Santo te"Ve, talvez, a maior cheia
da sua história. Uma cheia que ficou marcada não só na nossa
história, mas na história de Minas Gerais. Foram dezenas
e dezenas de vidas ceifadas em virtud_e das intempéries. E
_agora, quando ouço o seu depoimento - e o conheço tão
_bem nas suas reações pessoais- buscando a imagem da senhora catarinense adimplente, cumpridora da sua palavra, posso
avaliar muito bem a i.ndignação_ que está no seu íntimo,_ uma
indignação não só de Senador, representando um Estado tão
importante como Santa Catarina, mas de um brasileiro que
compreende que o Brasil, infelizmente,_ vive, a nível de poder
público, as emoções do momento. Aqui no Brasil é comum
isso, as emoções do momento. Aqui no Brasil é comum isso,
se acontece um fenómeno da natureza, se acontece uma campauha de saúde, se acontece o problema da cólera, há uma
comoção no momento, todo mundo se mobiliza, mas o resultado não aparece. O reia to de V. Ex~ a respeito de uma
obra faltando apenas 2% para ficar pronta, é um relato dramático, é um relato que nos leva a uma profunda reflexão. Como
fazer obras novas no País? Como dar incremento a programas
que têm custo elevado?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Elcio Álvares,
V. Ex• me permite?
O Sr. Eleio Álvares - Pois não.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Essa obra chegou ·até
a ser inaugurada no governo anterior, tem nome, é Barragem
Presidente Tancredo Neves. Faltou fazer a comporta e um
pouco mais, que corresponde a mais ou menos 2% do plano
físico da obra. Foi inaugurada, foi denominada e não funciona.
E depois de dois anos, dois meses e 15 dias está pior do
que antes, porque não só não foi feita obra nenhuma, como
também houve entulhamento, depósito de detritos na bacia
de acumulação, agravando até a situação física da obra. Só
para que V. Ex" tenha dimensão do escárnio que isso repre-.
senta.
O Sr. Elcio Álvares - A expressão escárnio representa
realmente o descaso absoluto. Diria mesmo que um dos maiores problemas do País são as obras inacabadas, porque todo
o trabalho realizado começa a ser derrufdo exatamente pela
ação do tempo, através desses fenômenos naturais, como é
o caso da Barragem de Santa Catarina. Neste momento, fazendo coro com V. Ex~~ respeito da incúria, da insensibilidade
de alguns órgãos públicos que teimam erp ficar ausentes em momentos como esse de Santa Catarina, quero.. trazer a V.
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Ex\ em meu nome e em nome dos capixahas, o abraço de
solidariedade aos catarinenses.. Temos _id_entid-ª'J:le em~tuçio
-Santa Catarina e Espírito Santo: uma situação privilegiada
financeirament€J_ porque o Espírito Santo também pagos seus

compromissos. b um dos Estados adimplentes da Federação.
E, infelizmente, tenho verificado que a atenção do P.odcr
Federal não tem sido aquela correspondente ao esforço do
povo capixaba. Quero deixar aqui, em meu nome pessoa1,
em nome da Bancada do Espírito Santo, dos Senadores que
se encontram presentes, o nosso _abr_.a_ç_o de.sol,içl,ade.Q_a}le.
Queira Deus que Santa Catarina tenha mais_ êxito_ J~l~P!·
mente, porque bons governadores Santa Ca_tarin_a_te_v~e__tem,
e V. Exa foi um deles. O que é necessário.-__n.a ye_rdade, é
que o Governo Federal se capacite da sua contrapartida de
participação exatãmente numa óbra como essa que, tenho
certeza, é da magna ·relevância para dai aõs ditarifienses,
que estão naquele vale, agora inteiramente- assolado pelas
chuvas, o estímulo, a exemplo da senhora catarinense que
cumpriu o seu compromisso para trabalhar confiando no Governo que deve estar presente, prinCipalmente, nessas horas
de dor e de desespero, conforme tivemoS- oportuilidáde de
- - - ---verificar através da televisão.
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Elcio Álvares,
agradeço a sua colocação fraterna e amiga, acfma de tudo,
e quero dizer que apesar do meu lamento, do meu desalento
até, e da revolta que recolhi no meu. _Estª_çlo_, não perco a
confiança na sensibilidade e o compromisso do Presidente
Fernando Collor, que conhece a situação e haverá de procurar
não apenas corrigir os erros havidos, mas também dar uma
satisfação àquele povo que é, sem dúvida alguma, um exemplo
para o Brasil. Muito obrigado.
O .Sr. Eduardo Suplicy -Permite V. Ex~ que eu faça
um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. Eduardo Suplicy - Como o aparte é sobre o
assunto que V. Exa falará na comunicação de Liderança, preferiria unir no apã:ffe os dois assuntos.
O SR. ESPERJDIÃO AMIN -Consulto a Me.sa se posso
fazer a comunicação de Liderança agora? ·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-V.. Ex• cçntin~a
com a palavrá.
O SR. ESPIRIDIÃO AMIN (PDS - SC.) - Sr.. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de me valer da gentileza de
V. EX'
Sr. Presidente, para fc1zer uma comunicação-de Liderança
que, na verdade, é despicienda, porque na última sexta-feira,
com a ajuda de alguns Senadores que aqui estavam, ocupei
a tribuna desta Casa por cerca de 90 rninu.tQ!;õ- posteriormente
compulsei as nOtas taquigráficas, qtie-totalii"aram pfaticãtnente
100 páginas, com o concurso. dos Sena_dores Epitácio Cafeteira, Magno Bacelar, Jarbas Passarinho, Jutahy Magalhães
e Alexandre COsta- quando_ comentei á miilha posi_çã9_pes·
soal a respeito da CPI- não vou, por isso,_repetir a história.
Mas desde então tinh_a o_ propósitO de aca_t_ar a decisão do
Congresso - é- do meu dever -;- que é uma decisão até
de minoria, não predsa nem ser decisão da maioria. E~- ao
mesmo tempo, gostaria de, pessoalmente, ficar ausente da
Comissão Parlament_ar de Inquérito. Logo depois, tomei conhecimento de que a vaga da Comissão Parlamentar de Inqué-
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rito que caberia ao PDC _OJ.u:to_ PDS, por um critério _d_e alter~
_ nâl}cia que ve!Jl sendQ ado_taclO:c_~ __t:__re_speito - , do PDS.
Fui também informado~ naquela ocasião, que o Senador Jarbas Passarinho estava se deslocando para o Estado do Pará
e por isso não o localizei. Só hoje pela manhã, já que fui
ao E_stado nesse. fim de. semana, procurei-o, para consultá-lo
sobre a sua disposição. Não s_e_ trata_ de medir honestidade,
--mas competência específica -os Senadores João França,
Lucídio Portella e eu próprio não abrimos mão de um centí- m~t~o çle hones.t_idad.e ::::-ma?_ n~_ ár_~a. 9-.e __cq_r:n:p_e~~-~-c!a_ tÇcnica
_~l.l_çQtçodi<! qy_~__9 _S§na9or__Jar9a§ ~~_§?ªÜ!!_h_q r_e_l,l_l}_ia~_fi-~~p~
r_i~nci_Çt de um hg_me_m_quatro vezes Ministro e de reputação
ilibada. Consylt~i S. E:x:_• sObre_ a s1,1a disposição de participar
da CPJ. Ele me disse que pelo fato de ter sido Ministro no
atual Governo não se sentiria ã vontade.
-passei, entãO, a considerar todo o aspecto que remontava
às primeiras tentativas p3ra·cria:r essa CPI. Lembro-me bem
que as minhas desvalidas sugestões, que foram votos vencidos,
procurei acrescentar. na segunda reunião, a experiência do
Senador Jarbas Passarinho, que dela participou a meu pedido.
Recordo-me da competência, do equilíbrio, da demons-tração ·de conhecimento técnico,_ da isenção que demonstrou
em todas as reuniões o nobre Senador Josê Paulo Bisol, magistrado por mais de trinta anos-que, aqutno plenário do Senado,
tem tomado as decisões que a sua consciência bem formada
e bem informada juridicamente lhe tem determinado.
Por isso, inclinei-me por-S. Ex~ e gostaria" de comunicar
que faço essa indicação. Sob restei o meu nome com_o suplente;
indiqUei-o porque não queria adiar, mas não é meu propósito
participar dos trabalhos da Coroiss__ão. Creio que o meu Partido, por essa decisão que tive que tomar na condíção de Líder,
.está emprestando à Comissão Parlamentar de Inquérito o nome de uma pessoa competente, de um homem sério, que
nas reuniões de Liderança ponderou sobre a necessidade de
haver até um regimento próprio para cercear os palanquismos
que: podem ocorrer.
-Quero dizer que depois que me ocorreu esse nome fiquei
com a consciência tranqüila. Tenho a convicção de __que o
meu Partido abre mão da designação de um_ nom_e seu - sem
diminuir os se_uS iritiegfàriteS,: õ_ã_o _me_ sinto diminUído, t~nho
certeza de que o Senador Lucidio Po_rtella_não.vai se sen_tir,
~~mo Senaçlor Jo~o F~ança, nem o_ Senador Jarbas_ P(lssarinho
- e de que estamos emprestando a essa CPI que investigã"
um assunto tão momentoso um homem que tem, creio que
muito aproximadamente, aqueles requisitos que o nobre Senador Fernando __ H~nrique Cardoso desc!eveu aqui na última
terça-feira: a isepç~o, o_ ~ho nível, p~rodiant?o até a exptes~o
que foi "uSadá~ achO qu.-earrumerum '"'beneditinho" numa
CPI que tem tantos jesuítas.
Era essa a comunicação que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente.

O Sr. EduafdO Suplicy- Permite V:

Ex~

Urt'l apar1éT

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Se a Mesa concordar,
nobre Senador. (Pausa.)
O Sr. Eduardo Suplicy --Em primeiro lugar, desejo
manifestar a mjnha solidariedade ao povo de Santa Catarina
diante çla tragédia da inundação que, mais urna veZ, veio
fazer com que tantas pessoas, Ôaquele EstadO, estiVessem
arcando com o problema das ventanias e das fortes chuvas
que representaram inundações e prejuízos às cidades, especialmente às do oeste de Santa Catarina. Junto a_ minha voz
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à de V. Ex~ no que diz respeito à -n-ecessidade de maior atenção
por parte do Governo Federal ao Estado de V. ExH Em segundo lugar, quero cumprimentar o nobre Senador, Líder do

PDS, pela decisão, ora tomada e anunciada, de designar para
representar o PDS, o PDC e os pequenos partidos- inclusive
aquele a que pertenço - nesse rodízio; em que desta vez
caberia ao PDS estar representado na CP!, o Senador José
Paulo Bisol. Conforme ponderou V. Ex•, avalio que a escolha
do Senador José Paulo Bisol significa uma deciSão POlítica
da mais alta importância. S. Ex~ tem demonstrado a postura,
nesta Casa, não apenas de um homem político, mas de um
homem que traz, atrás de si, por toda a sua história, a sabe~
doria do juiz, do magistrado. Muitas vezes, S. Ex' se mostra
inteírameilte independente das vozes comuns, aqui, porém
sempre trazendo uma luz, uma reflexão que ...
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Senador Eduardo Suplicy,
vou interromper V. Ex\ porque hoje estamos concordando,
até para lembrar ao Plenário que o Senador José Paulo Bisai,
surpreendendo a muitos, manifestou-se contra_ o SubStitutivo
de que era Relator o Senador Pedro Simon, que pretendia
restringir a reedição de medidas provisórias, o que era tido

como uma piéce de résistance da Oposição no começo do
segundo semestre do ano passado. O Senador José Paulo
Bisol - lembro-me bem, foi o primeiro aparte que ouvi de
S. Ex• -fascinou e vaCírióU O plenário com colocãçóes juridicamente perfeitas, judiciosamente brilhantes e, mais importante, honestas, fruto da sua consciência, invectivando contra
aquela peça que despertava tanto interesse favorável das Oposições.
Tenho acompanhado o trabalho do juiz, do jurista e- cjUero
dizer que, do ponto de vista da honestidade, não temos nada
a pedir ao Sen-ador Bisai, mas em termos de competência
específica, acho que ele vai ser uma grande contribuição para
que a CPI seja bem sucedida.
Devolvo-lhe a palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy- Tenho certeza de que o Senador
Bisai, pelas proposições que já fez-na reUnião dos Líderes
como, por exemplo, a mencionada por V. Ex~. de que antes
que os Parlam~ntares presentes façam pronunciamentos, ou
conjecturas, todos se dediquem primeiro a formular perguntas
àqueles que vierem depor, e pela própria maneira coin--que
os Membros, falo especialmente por mim, como Membro suplente, tenhamos aí a segurança da sua isenção e imparcialidade exemplar. Por essa razão, cumprimento V. Ex~
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Encontrava-me ausente, percorrendo as longínquas li~
nhas do meu esquecido Estado de Rondônia~ no conyívio
cotidiano com a gente brasileira que acudiu aéj_uela reiião
para prestar uma parcela à ocupação do solo pátrio, e lá,
no sofrimento cotidianõ, em raZãO do abandono a que foi
relegado, pude sentir a dor e a injustiça que o meu povo,
a cada dia que passa, vem sendo vítim-a mais e mais.
Tomei conhecimento de que ao ser mencionado como
membro da CPI que investiga as denúncias do Sr. Pçdro Co~
llor, méu nome ficou sob suspeita porque poderia ser o eventual relator. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não entendi
propriamente -por que eu, um humilde, singelo e obscuro-Senador de Rondônia, pudesse s_ofrer essas punhaladas pelas costas. Realmente, sou desconhecido- desconhecido, sim; desonrado, não.
Desafio qUalquer um dos meus- pa.-res, Seja no Senado
·Federal ou na Câmara dos Deputados, a trazer à colocação
qualquer ato ou gesto contra a minha conduta parlamentar,
contra o interesse público, contra a orientação partidária, contra até a fidelidade, que não está na lei. mas que é implícita
ao vínculo partidário, ao vínculo soei etário enquanto pertenço
a um Partido.
Tenho registrados nos AnaiS os fueus votos. E se alguém
dispusesse de tempo para perquiiír, veria que o meus votos
sempre correram no sentido da orientação partidária, exceto
de algumas feitas em que discordei do Partido quando este
concordava com o Governo em acordos que reputava espúrios,
como foi o exemplo da lei de conversão da Medida Pfov"iSória
_n9 _296, que tratava das moedas podres a serem empregados
no processo· de privatização.
Mas, Sr. Presidente, é preciso, em primeiro lugar, aten~
tarmos para o que afirma a Constituição n-o que concerne
às Comissões de Inquérito, às CPJ que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ao que estabelece
o § 39 do arL 58 da Constituição da República.
O Sr. Jutahy Magalhães- Quando V. EX' considerasse
oportuno gostaria de aparteá~lo.

O SR. AMIR LANDO- Ouvirei V. Ex• imediatamente
após tecer breves_ comentários sobre essa disposiÇ-ão constitucional que acabo de mencionar.
O que quer dizer, Srs. Senadores, Senhores que me acompanham no cotidiano como teStemunho eloqüente das minhas
convicções mais fntimas, convicções essas que não me foram
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Só gostaria de reiterar passadas por uma pesquisa de assessoria mas auridas e sedià Mesa o meu agradecimento e sobre a CPI. E quero dizer mentadas ao longo de minha vida acadêmica, ao longo de
que como Líder e enquanto cu o for e já disse que sou um minha atividade profissional.
Como estudante pobre cursei a faculdade de DireitO traLíder, eventualmente, e eu entendo que a minha decisão é
correta, do ponto de vista da consciência, e- qUe em nada balhando e troquei os lazeres de fim de semana pelo estudo
vai comprometer o meu partido, pelo contrário, vai dignifi- e o sono pelas vigílias, porque sabendo de onde provinha,
cá-lo pela cessão de um nome com a experiência técnica que sabia, também, que só através do estudo poderia haver para
mim uma mobilidade social. Essas convicções, Sr. Presidente,
o distingue de todos nós, inclusive de mim. (Muito bem!)
não são metais que se fundem mas fazem parte do ângulo
do meu ser, integram a minha consciência jurídica e .sobre
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
elas não se transige, sobre princípios não se pode fazer acorpalavra ao nobre Seandor Amir Lando.
dos, por mais bem intencionados _que sejam. Essas convicções,
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. f'ron_unciaó_se- -sr-.--Presidente, são, conforme, hoje, estipula o § 3" do art.
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Sfs. Senad_ores, subo, 58: os membros das comissões parlamentares de inquérito
desempenham, circunstancialmente, uma função jurisdicioconsternado, a esta tribuna, porquanto necessito fazer alguns
nal.
esclarecimentos de ordem pessoal para o Senado da República
e para o meu País, já que o meu nome foi veiculado, ao
Mas uma função jurisdicional, no que pertine à instrução
longo da semana que passou, nos principais jOToilis-brasileiros. · apenas processual, porque terão, como diz a Constituição,
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"poderes próprios das autoridades judiciais, para a atividade
investigatóría".
-- Aqui, se nós pudéssemos fazer uma separação e buscar
o exemplo onde o Direito Processual Penal se divide em duas
fases claras, a -iriStrução procedida por um juí:Z de instrução
e o julgamento, exatamente, pelo juiz. Nesta fase, é que se
faz a instrução. Imbuído desses princípios, entendo que a
Comissão Parlamentar de Inquérito deve começar um trabalho
da Comissão para os fatos e não da Comissão para a irilpre-n-sa,
para a máxima nacional. Deve buscar, como já afirmei, da
tribuna deste Senado, no sigilo, na discriçã-o,·a eficiênc_ia para
apuração dos fatos, e não, via estrépito e alarde, uma motivação para a promoção pessoal.
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é necessário
que cada membro desta comissão se atenha ao fato denunciado
e busque devendá-lo, porque só há duas escolhas para um
membro de uma comissão de inquérito: <:iu descobrír ou encobrir os fatos.
Essa é a tarefa essencial, essa é a essência da investigação
e o trabalho a s_er desenvolvido deve voltar-se para esse princípio, para esse objetivo, qual seja, desnudar, mostrar, aclarar
o fato ou os fatos questionados, como crimes, como delitos,
como condutas imputáveis. Essa é a função.
As comissões de inquérito não são comisSões judicantes,
e sim comissões-que investigam, que inquerem, que p-erquire-m
os acontecimentos para buscar, exatamente, a coincidência
entre a denúncia e o fato - a conformidade das denúncias
e os fatos.
Esse é realmente o trabalho que deve ser desenvolvido
igualmente nessa Comissão em questão-: Mas a fidelidade que
existe, Sr. Presidente, é a fidelidade com a verdade, é fidelidade com a realidade, com o _fato em si mesmo. O império
aqui não é de uma sentença ou de um juízo- a priori, senão
o império dos acontecimentos, dos eventos, o império fátíco.
Não há outra lei a ser obedecida, não há votos prévios,
não há votos apriorísticos. não há votos de Partido: mas,
todos que compõem uma comissão -de inquérito devem estar
imbuídos desse objctivo precípuo e essencial a ela mesma;
fora daí, a comissão será uma farsa a mais, um esp::ilhafato,
mais um escândalo nacional, porque é_ preciso alimentar a
ira do povo com escândalos e mais escândalos, e não se vai
ao fundo das questões para que sejam apurados os eventuais
responsáveis.
Sr. Presidente, é isso que gostaria de dizer, nesta hora
em que se coloca sob suspeita um membro da Comissão que
desempenha uma função jurisdicional, transitória, é verdade,
o papel de um juiz de instrução. E este deve ser livre, independente, sobrestado, eqüidistante para poder fazer, não o julgamento final mas, uma apreciação reaLdo fato objeto da investigação; uma verificação correta, se existe ou não Uffia conduta
delinqüente. Essa é a questão preliminar que deve ser colocada
perante o Senado.
Ouço agóra o nobre Senador Jutahy Magalhães, _que já
me havia solicitado o aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Amir Land<>. em _
primeirO" lugar gostaria de dar um testemunho da _ação parlamentar de V. Ex•, mesmo não necessitando, porq'ue aqui ficaw
mos juntos em nossas bancadas e tenho oportunidade de acompanhar as suas manifestações através de votos ou de pronunciamentos. ASsim, não é compreensível que alguéiti pOSSa
levantar alguma dúvida a respeito da fidelidade partidária
de V. Ex~ Quanto à CPI, também comungo com as suas preo-
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cupações. Considero que a CPI deve investigar as denúncias
apresentadas e os fatos concretos que forem apresentados.
Agára, tenho preocupações um pouco diferentes das de V.
Ex~ a respeitõ do escândalo da CPI: tenho mais preocupações
de que- se- queira colocar um abafador nas vozes dessa CPI.
Acredito que a idéia do Senador José Paulo Biso!, na reunião
de lideranças, deveria ser atendida por nós. A idéia de fazer 7
mos uma espécie de inquirição oficial judiciária sem nenhuma
preOcupação com discurSo. Por que-, V. Ex• como eu, acompanhamos as CPI e vemos que, muitas vezes, o parlamentar
tem a preocupação de expor o sei.J. ponto- de vísta, de fazer
um discurso das suas idéias e das suas críticas e não perguntar
praticamente nada para ir buscar a informação e a verdade.
O SR. AMIR LANDO -Concordo plenamente com V.
Ex•: no império dos fatos, os fatos é que devem prevalecer.
O Sr. Jutaby Magalhães- De início deve-se ter a preocupação de afastar· a hipótese de_ se fazer pronunciamentos, discursos em lugar das perguntas necessárias. Não devemos ter
preocupações com holofotes. E digo nós, porque sou suplente
graças a Deus apenas suplente, Digo nós, porque também
estarei lá pre_sente de quando em vez.
E, quero afirm3.rque V. Ex~, com o conhecimento jurídico
que tem, poderá prestar um grande auxilio à CPI para se
chegar às conclusões finaiS. -A indicação de V. Ex• foi n;tuito
bem aceita por todos os colegas que conhecem o seu trabalho.
Por isso, acho que V. Ex~ não deve se preocupar ·em querer
rebater àqueles que, não o conhecendo, fazem qualquer tipo
-de restrição.

O SR. AMIR LANDO- Agradeço a V. Ex• pelo generoso
aparte que, especialmente, me conforta, não por ser um depoimento gratuito, mas por ser o testemunho de um trabalho
cOtidiano, até pela proximidade com que nos co!ocamos dentro deste plenário. E, estando sempre próximos, temos constantemente a oportunidade de trocar idéias, observações sobre
projetes, posições que tomamos. Encontro sempre em V.
Ex~ um Senador austero, cioso de suas responsabilidades, sempre presente, ao qual nada escapa do que ocorre dentro do
plenário. Por tudo isso, tem um sentido muito especial o aparte
que V. Ex~ dá como testemunho.
O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex~ um aparte, nobre
Senador Amir L ando?
O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex' com muito prazer.
nobre Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Amir Lando,
quando V. Ex• ingressou na Bancada do PMDB, deve lembrar
o clima de festa que tivemos naquela tarde, tarde que foi
de júbilo para nós e continua sendo pois V. Ex~ tem honrado
o nosso Partido. Devo também dar um depoimento. Ao-final
da semana passada, o Congresso Nacional parou para tratar
dessa CP!, que interessa a algumas pessoas, não sei se interessa
ao_ Brasil. Na _yç:rc:;lade,_Joi _1.1,m, _jornal de São Paulo que fez
uma pesquisa perguntando o seguinte: "'Diante das denúncias,
_v_ocê acha que se deve convocar uma CPI?" Era utria pergunta
induzida, que induzia a resposta. Se perguntassem: "'Você
acha que se deve apurar os crimes denunciados pelo Dr. Pedro
Collor?" Acho que 100% diria que sim, que deveríamos apurar esses crimes denunciados. Quanto a colocar em dúvida
a honra, a moral, a dignidade de V. Ex~. de"Vo daresse-teStem-u~-·
nho, não senti isso em nenhum momento, nem na bancada,
nem fora dela. Se algum j~rnal noticiou esse fato, ele é tão
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gratuito quanto os fatos que questionamos. na quinta-feira;
com relação ao S_enador Mário Covas, que não é do_nosso
partido, mas que honra este plenário, o Senado Federal, quando uma revista brasileira chegou ao cúmulo de chamá-lo de
mafioso. Será que isso saiu da sua--bancada, do seu Líder?
Tenho certeza que não. O nobre Líder da Bancada do PSDB,
Fernando Henrique Cardoso, veio aqui dar o testemunho da
honradez e da seriedade_do Senador Mário Covas. Mas, acontece nobre Senador, não é V. Ex~ que está sob suspeita, é
a classe política em geral. Muitos órgãos da imprensa, talvez
com um pouco de complexo, diante da posição que tiveram
durante o período ditatorial, foram complacentes com a ditadura. E depois que os políticos com habilidade, com competência, tendo à frente Tancredo Neves, conseguiram derrubar
sob suspeita para, justamente, não questionar o_ papel que
a imprensa teve durante .a ditadura. E o paradoxal é que
a imprensa só tem liberdade total para o exercício das suas
funções no regime democrático. Outro dia eu estava assistindo
um programa da Rede Globo em que unl. animador, de fim
de tarde,.dizia o seguinte: "-você participaria ·da campanha
de um político. sério?" E alguém respóhdeu, e todoS riram
muito: ''mas existe político sério?" Ao que o animador disse:
- "É, eu também não conheço." Veja, nobre Senador, eu
ouvi aqui a discussão de fulano para relator etc. Mas, devo
dizer que o nome de V. Ex~ foi citado mercê das qualidades
de jurista, das qualidades de combatividade que V. Ex~ tem,
de digriidade. Essa suspeita-·que algum jornal possa ter levantado faz parte dessa criação do imaginário coletivo que alguns
órgãos da imprensa tem tentado fazer para desmoralizar cada
vez mais a classe política. Nobre Senador, eu pediria a V.
Ex• que terminasse para mim, por favor; para que eu possa
dar prosseguimento do meu aparte, a leitura do item III do
art. 58 da Constituição. Pediria a V. Ex~, por favor, que terminass.e a leitura, para que nós todos tomássemos conhecimento
do que trata a CPI e como deve ser tratada a CPI.
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Ronan Tito,
V. Ex~ lembrou, aqui, do nosso reingresso ao P~DB. E faço
um parêntese para esclarecer a V. Ex~ que foi o ni"eu único
Partido de militância. Sucede que, havendo perdido uma eleição para o então Senador O lavo Pires, que obteve numa sublegenda mais votos do que eu, nun:ta campanha que transcorreu
dentro da maior lisura, embora o poder económico muito
superior do meu concorrente, ficamos à mercê do Partido,
sem mandato. E, por urna série de ingratidões, vi-me compelido à abandonar as hostes do PMDB. Senti-me profundamente magoado, naquela ocasião, porque tendo prestado serviços de vulto ao PMDB, de Rondônia, numa epoca em que
ser Oposição em Rondônia era quase heróico, onde não tínhamos sequer o respeito de cidadão. Éramos tratados_m_e(IDile_nt~
como Oposição, na época do· arbítrio e do autoritarismo fui
Deputado Estadual, Líder do meu Partido, Líder do Governo
do Estado, na Bancada Estadual e prestei, ainda, urna colaboração intelectual permanente, na defesa judiciária do meu
Partido, em Rondônia, cm todas as instânciaS, inclusive nos
Tribunais Superlotes: E quando, por uma vicissitude comum
na vida pública, não pude continuar com o mandato, o Partido
realmente me deu as costas e eu me senti injustiçado.
Mas, pelas mãos de V. Ex'!-~ reingreSSei no PMDB. Foi
um convite amável, um convite que senti que vinha de alguém
que era sincero, sobretudo. E procurei desempenhar as minhas
atividades, dentro, exclusivamente, como eu disse, da orientação do Partido.
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Mas, nem queria participar de uma comissão de inquérito.
É preciso que se diga, a comissão de inquérito representa
a Nação: o Congresso é a Nação presente na sua representação
maior, porque os Deputados e Senadores representam realmente o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a Qe_s.te... E
aí cada membro tem esse compromisso, que é honrar o juramento quando é investido no cargo: "Sustentar a Constituição
e obedecer às leis" .. E a lei aqui é investigar ó fato, nada
mais. Isso é obedecer à Lei.
_
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, "as comissões de
investigação, conforme se verifica, estão investidas de poderes
de investigações próprias das autoridades judiciárias, além
de outros previstos nos regulamentos, dos regimentos das respectivas Casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. mediante requerimento-de 113 dos seus membros para apuração
de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões,
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que
piomova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores."
. _ .. O SR. _RONAN TITO- É aí que eu queria, nobre Senad~r •. colocar porque, devo _repetir com toda sinceridade V. Ex• em nenhum momento foi posto sob suspeita, mas
eu sim. Fui colocado sob suspeita, porque quando se discutia
se deveríamos ter CPI ou não, argumentei que, se for o caso,
ou seja, quando se encontrar o ilícito penal, devemos remeter
aq Ministério Público ou à Procuradoria Geral. O. que dizia
o Dr. Pedro Collor na sua declaração à revista Veja e também
por uma emissora de rádio? Que ele, no dia 9 de junho,
levaria a sua denúncia com provas justamente ao Ministério
Público. Então, naquele momento em que discutíamos se deveria ou não haver? CPI, eu opinei, porque se vai ser entregue
ao Min"istério Público, isso quer dizer que já é um atalho
para a apuração do ilícito penal. E o Procurador-Geral da
República, Dr. AriStides Alvarenga, não está sob suspeita,
tem-se mostrado eficaz, isento e Capaz de apUrar esses Tiícitos.
Eu diria até, S. s~ está com mais competência ·e com maiS
propriedade do que nós, na CPL Mas, após a discussão e
b meu Partido decidiu que deveria convocar a CP!, não neguei
a míriha assinatura·, porque há. a-n-eó!SSidade de 1/3 das assinaturas para a sua convocação. Apus a minha .assinatura porque
era uma decisão de Bancada. Sobre V . Ex• não vi, em nenhum
momento, motivo para se faur qualquer alusão. A suspeita
ficou sobre mim. O que sentia, naquele momento, era uma
questão técnica e continUo sentido, mas são águas passadas.
Na verdade, já apus a minha asssinatura para a convocação da CPI, mas continuo ãchando que para a apuração
de ilícitos penaíS,..se há proVa e se há a denúnCia, salvo melhor
juízo, o órgão certo é o Ministério Público. Agradeço, reiterando o apreço que tenho pelo nobre Colega e Senador Amir
Lando, pela oportunidade de dar o testemunho de que sempre
que converso Coni membros da minha bancada isso é por
igual. E todos os membros, a começar pelo Líder até o menos
importante de todos os Senadores que, sem dúvida, é o Parlamentar que vos fala.
O SR. AMIR LANDO - Agradeço, mais uma vez, a
V. Ex• pelo aparte que muito me conforta.
O SR- AMAZONINO MENDES- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR- AMJR LANDO- Ouço V. Ex", nobre Senador
Amazonino Mendes.
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O Sr. Amazonino Mendes - Eminente__ Senador Amir
Lando, seria até dispensável este aparte, vez que a intervenção
do ilustre Senador Ronan Tito resgata por completo algo que
porventura houvesse a resgatar. Na verdade, o ilustre membro
do seu partido, homem extremamente respeitado e conceituado na Casa, faz de púhlico a sua menção de extremada
admiração e respeito c na caminhada de sua dissertação faz,
inclusive, incursões históricas e -mOstra-·que-cOõhece a vida
passada, o comportamento do ilustre Senador. Seria exagero
de minha parte dizer que V. Ex~ transcende as amizades,

porque além de ter um trato de muita simpatia com seus
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dies .~rae, que ninguém sabe onde nos levará. Não mais me
alongando, quero deixar bem patente o meu profundo respeito
e lamentar que V. Ex~ não tenha sido guindado a essa função,
embora não a postulasse e sequer fosse comunicado da inten~
ção.

o SR- AMIR LANDO - Agradeço ao benévolo -ap~arte
de V. Ex~ e entendo que os elogios vêm dos olhos da amizade
que nos une, sobretudo, pelo nosso convívio amazônico _que
nos faz muitas vezes sentarmos e discutir os problemaS comuns
à nossa gente, aos nossos povos.
Agradeço a V. Ex~ pelo aparte, especialmente a contribuição rica de detalhes no que se refere ao momento que
estamos vivendo no País, a essa ira desvairada, a essa necessidade de a toda hora alimentar o crematório ou com vítimas
de fato, ou com a honra alheia.
Não será assim que haveremos de construir o País que
os miseráveis, os sem-teto. os sem-esperança. os sem-nada
~peram e aguardam, ansiosamente, que façamos numa ação
concreta e efetiva. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Elcio Álvares- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANOO- Com muito prazer.

Pares, V. Ex~ irilpõc sobretudo pelos conhecimentos jurídicos.
Não raro, tenho manifestado a minha admiração quando V.
Ex:" mostra conhecimentos profundos da filosofia do Direito,
das grandes teses do Direito e faz uso de forma larga e g~J!.~r~sa
desse conhecimento para o bem desta Casa. Penso, ilustre
Senador, que a apreensão de V. Ex~ desvanece, pois esta
Casa o tem em· alto conceito. Mas permito-me a algumas
aduções. Falo de verdadeiros dias de ira. Ê o que se vive
neste País hoje. Não importam os grandes temas nadonas,
nem a luta contra a inflação; mio ímporta o atraso do Paí:s
no concerto internacional; tampouco a necessidade de se votar
com urgência medidas que dêem novos rumos ao País. É
.O Sr. Elcio Álvares - Senador Amir Lando, o motivo
com tristeza que se constata que o que vale é a participaÇão
que
o traz à tribuna hoje é pessoal, muito sério. Conheço
do óbvio, que nega por completo as esperanças do País; que
a intimidade do pensamento de V. Ex~, porque me orgulho
é a ribalta, o palco do sensacionalismo. Embora t~ndo chegado
aqui de privar da sua generosa amizade.
.
atrasado à reunião de Líderes que decidia a matéria, com
muita coerência, expus meu pensamento. E não é um pensaO SR. AMIR LANOO - A recíproca é verdadeira.
mento influenciado por a ou b é o pensamento normal de
um cidadão brasileiro que entende que os problemas básicos
O Sr. Elcio Alvares -Senti ontem nas palavras que troca~
e maiores da Nação estão muito além dos escândalos que
mos que, dentro desse ilustre representante de Rondônia,
especam. Gostaria de tomar emprestada -a eXpressão usada
havia uma dose muito grande de rriágoa e de inconfÕrmisirio,
pelo Senador Ronan Tito: "Temos uma- CõffilSsãõ·-que;-por -- peta colocação dos fatos relacionados à sua participação na
certo, interessa a alguns, mas não se sabe se interessa à NaCPI que vai apurar a ati vida de do Sr. PC Farias. A casação~·. V. Ex~ não assumirá a condição de relator. Nem sei
já se manifestou, e V. Ex~ está acima de qualquer· dúvida.
se foi consultado para tal.
Quero apenas fazer uma pequena reportagem numa retrospectiv·a. De todas as votações que participei, o voto de V. Ex~
O SR. AMIR LANOO - Em momento nenhum fui consempre foi um voto marcado por uma posição coerente, lógica
sultado.
e honesta; em nenhum momento, V. Ex~ faltou ao seu Partido,
O Sr. Amazonino Mendes- V. Ex• sequer foi consultado
e, mais ainda, em nenhum momento V. Ex~ faltou à confiança
a respeito~ No entanto, algumas cabeças maledicentes e permie ao respeito de seus colegas. V. Ex~ é um jurista de nomeada;
a Casa já conhece. os seus trabalhos e as suas intervenções,
ciosas, dentro desse clima de dies irae, começaram a criar
e além de tudo.V. Ex~ sabe valorizar esse cabedal magnífico
alguma atmosfera, algum entendimento para ~onfundir; naturalmente, objetivando algo que não fosse de absoluto equilído campo jurídico, com uma postura pessoal que é digna
brio nesse momento tão grave, tão difícil para a Nação brasidos maiores encômios. V. Ex·' é um parlamentar cio~o do
leira. Tenho certeza que se V. Ex~ estivesse à frente dessa
seu mandato; a imagem que faço de V. Ex~ não é, em nenhum
função a Nação poderia dormir tranqüila. Não sei quantas
momento, discrepante. O impulso que o moveu, entendo,
vezes assistimos às intervenções de V. Ex~, que não apenas
é marcado por uma resignação de certos se tores que começam
aporta o conhecimento t~cnico-jUrídico, mas sobretudo tem
a fazer uma toada; se não tiver contestação, ela .cresce, proo sentimento maravilhoso da independência que deve ter o
gride e se transforma numa verdade comum. A Rropósito,
gosiaría· de dizer que essa CPI é estranha. Participei dos seus
político. Sei disso, posso afirma.r; tenho ·conversado muito
com V. Ex• Ademais, ilustre Senador Amir Lando, fui Presiprimeiros momentos e quero retratar para os Colegas - c
dente de urna Comissão Parlamentar de Inquérito que cumouvi a voz do Senador Ronan Tito - que a maioria que
priu, cm um prazo curto de 45 dias, seus objetivos. Há quem
está aqui neste plenário não concordou com a CP I. Entretanto,
propale, nesta República, que foi uma comiSs·ão·-parlamentar
esfranhamente essa CPI teve Urna velocidade-nestá CaSa, subde inquérito que deu resultados concretos. Mas, vez por outra,
metida - quero proclamar isso por ter assistido à primeira
ouço comentários da imprensa no sentido de que todas as
reunião - a uma pesquisa realizada por um grande jornal
CPI deram em nada; ningué_m foi à c;adeia. Ao ouvir__ çsses.
brasileiro, que trazia a insatisfação dos nossos com.patrícios
comentários, lembro-me que há juízes presos, inclusive em
para com o Presidente da República da ordem de 80% a
função daquela comissão parldmentar de inquérito. Aquela
85%. A CPI, como foi colocada, precisa ser muito bem ponde·
rada por esta Casa. Es.te· SenadO é_ uma C3Sã de-S€ierii03.de,comissão parlamentar de inquérito era básica. era importante,
era necessária para a Nação. Esta não sabemos se de fato
é a Câmara Revisora, em que· se ehcóntfã.in as melhores figuiãs
interessa ao País ou. se interessa a alguns para fomentar o
dos quadros políticos brasileiros. No momento em que ouvi
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- e fiquei pasmado~ que algumas figuras politicas queriam
que o Senado logo se posic"iõnasSe para que não perdêssemos,
em relação à Câmara, a primazia da instalação da CPI, comecei a ficar_ em dúvida. A CPI- V. Ex~ fol muito feliztem que ficar adstrita ao texto constitucional; o membro da
CPI é um juiz e um juiz nãO pode levar logo a sete_nça consumada para assistir ao -inC}Ut!fito, que não -terá o reVestimento
legal nem de isenção, nem de serenidade. Tambt!m quero
colocar um outro ponto nesta Casa: querer que, nuiria comissão dessas, tivéssemos a integrá-la somente magistrados_. homens isentos e notáveis seria uma irrealidade, uma utopia.
Essa vai ser uma comissão política, razão pela- -qual temo
pelo seu destino. Temo pela posição do Congresso, porque
essa comissão é diferente de todas as outras que já foram
colocadas aqui para nosso julgamento. O Senador Amazonino
Mendes falou num ponto que pode ter passado despercebido,
mas que a mim calou profundamente, ou seja, que nada se
constrói com ódio, nada se constrói com o espírito da ira
dominando o impulso dos homens, principalmente dos parlamentares que têm que ter iSenção e tranqüilia-ade para julgar.
Essa comissão vai produzir muitas feridas; essa comissão vai
passar à história deste Congresso como um dos gestos talvez
impensados de um.momento que se quedou. perante a opinião
pública, sem a tranqüilidade necessária de verdadeiros julgadores. E quando V. Ex~ assoma à tribuna para fazer aquilo
que considero realmente uma expiação interna daquele que
é digno, coerente, justo e honrado, diria que já começa ·a
CPI a produzir fraturas muíto sérias. Senador Amir Lando,
tenho por V. Ex~. desde o prime"iro dia de mandato, urna
amizade que cada dia cresce mais. Trocamos as nossas confidências. Senadores de pequenos Estados, nesse mundo da
política brasileira em que nos situamos com muito idealismo,
com uma linguagem coloquial, mas, acima de tudo, patriótica.
V.'Ex~ vai levar, neste momento, dos Senadores aqui presentes
a certeza, que é iriiludível, de que, em todos_os momentos
de sua atividade parlamentar, V. EX" tem sido digno e correto
e, acima de tudo, altamente preparado para o mandato. Não
importa o julgamento de uma meia dúzia sectária, que já
começa a fazer dessa CPI, corno tem sido dito reiteradamente,
um palanque que vai crescer, e como! Então, quero lhe trazer
um abraço de solidariedade e dizer que não serão crítiCas
de grupos radicais, que estão inteiramente, a esta altura, obliterados de seu raciocínio, que vão modificar o conceito que
V. Ex• desfruta._ Uma comissão parlamentar de inquérito,
uma comissão técnica, um Senado da República somente pode
ter orgulho da participação- de um Senador do porte de V.

Ex•
O SR. A.l\UR LANDO- Mais uma vez, sinto-me compelido a agradecer as generosas palavras de V. Ex~ A amizãde,
nobre Senador, é uma manifestação espontânea, é Uma afinidade eletiva que não pede nada, não. cobra nada, não exige
contrapartida. A amizade que nos une, por certo, fez de V.
Ex• mais do que um solidário, fez de V. Ex• alguém que
sentisse essa agressão muito próxima, porque a amizade sempre nos aproximou. Com muito respeito, com~dedicação, e,
sobretudo, com a admiração que tenho por V. Ex\ só posso
---- -------agradecer-lhe.
0 Sr. José Eduardo- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Eduardo - Senador Amir Lando, ouvindo
a sua manifestação de justa indignação corri respeito a insinua~
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çõcs sobre a lisura do seu comportamento, quero me aliar
a essa indignação, porque, vez por outra, alguns de nós somos
vítimas desse comportamento por parte da mídia nacional.
Fcii bem lembrada aqui, pelo orador que nos antecedeu, a
manifestação do Senador Mário Covas na semana passada.
Neste ano e meio de convivência com V. Ex\ tenho sido
testemunha do seu comportamento coerente, inclusive pela
justificativa do seu voto em muitas sessões desta Casa, mesmo
quando não haveria necessidade, justamente para clarear esse
seu comportamento altivo, além das aulas que V. Ex• nos
tem propiciado em plenário. Comparando o seu ponto de
vista com o de outros companheiros sobre temas da maior
importância, não poderia deixar de dar o meu testemunho
em favor de V. Ex~. homem sério, que sempre tem pautado
as suas decisões nesta Casa.
O SR- AMIR LANDO - Agradeço o aparte de V. Ex•,
que traz o testemunho de _um Senador que está, até com
releção a nós, numa posição eqüídístante, mas que lança aqui
um juízo que, para mim, constitui motivos de orgulho e honra.
Posso dizer que saio daqui, neste momento, tranqüilo, porque
vejo, em depoimentos como o de V. Ex\ que esta Casa ao
menos tem memória e, sobretudo, complacência exagerada
com este singelo orador.
O Sr. Maurício Col-rêa- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O Sr. Eduardo S_uplicy- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. AMIR LANDO - Ouvirei 'O riôbre Senador Maurício Corrêa e, logo em seguida, o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr.__ Maurício Corr~a - O Senador Eduardo Suplicy
já esteve coni o Sr. Pedro Collor em São Paulo, de modo
que entendo ter S. Ex~ precedência.
O Sr. Pedro Simon - Ele teria precedência se tivesse
falado com o outro Collor, mas, com esse, não tem precedência nenhuma.
O SR- AMIR LANDO- Pela ordem, ouço o nobre Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Amir Lando, sou daqueles que se posicionaram favoravelmente pela CPI, e não
tenho nenhum arrependimento. Tenho dúvidas de que o coeficiente majoritário aqui do Senado seja contra a CPI. Na verdade, vivemos em função dos fatos. Fui contra a CPI até sábado
passado, porque me parecia uma precipitação a instauração,
naquele momento, de uma comissão parlamentar de inquérito,
em virtude dos fatos que conhecíamos até então. Todavia,
com a reportagem que foi publicada na revista Veja, de uma
maneira estrepitOsa, clara, não havia mais dúvida de que tínhamos de cumprir nossa obrigação. Assim, não tenho nenhuma
autocrítiCa a me fazer por ter perfilhado a tese que propugnava
pela instauração da comissão parlamentar de inquérito. Ora,
Sr. Senador Amír Lando, diante daquelas acusações tão graves, em que se lançava conta o Presidente da República veementes acusações. graves irregularidades, é óbvio. que tínha~
mos que assinar o requerimento e formar a comissão ·parlamentar de inquérito. Eu não poderia imaginar que daí a alguns
dias, o Sr. Pedro Collor, depois de ter passado por uma junta
médica, teria um comportamento diferente. Cheguei a iinagi~
nar até que se deveria arranjar uma junta médica para examinar aquela que deu o atestado ao Sr. Pedro Collor - mas
isso é outro problema. A verdade é que os fatos foram colocados com estardalhaço pelo Brasil afora. E acusações graves,
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como eu disse. Eu espero, Senador Amír L~ndo, qu_e as con~
fu[1Ções d~ julgamento dos crimes políticos do Presidente da
clusões sejam até favoráveis, porque é preciso afastar-se, de
República, dos ministros, do Proc_urador-GeraldaRepública,
uma vez por todas, a idéia de que a instalação de uma comissão é uma função essencialmente judicante. Poderíamos discutir,
parlamentar de inquérito pressupõe a conclusão positiVa do
porque sabemos que na teoria tripartite não há exclusividade
fato denunciado. Não! A comissão parlamentar 9~- ir~:g_l!ér~tõ_ _ ~-~ _cgm_pe_tê_gçiª. ___ _ ____ _
é uma instituição do Congresso Nacional, séria, que tem a
Hoje o Estado moderno, mais do que nunca, entende
finalidade de averiguar, investigar e- analisar os fatos, porque
que ixistem preponderâncias de funções. A função jurisdiuma das competências prccípuas do Congresso Nacional é
cional é preponderantemente desempenhada pelo Poder Judia fiscalização dos atas do Poder Executivo. Portanto, não
ciário, o Legislativo, mas o Executivo também, em certas
há nada de errado, não há nada de arrependimento, não há
circunstâncias, legisla e também o Poder Judiciário, no que
nada de calamitoso no sentido de que nós vamos demolir
tange ao seu Regimento. São circunstâncias sobre as quais
essa coisa que já ficou desagradável, q':l_e_~__[~)?r ~Qt;l_~ _h<!~~~ ~-~E9~d-~s_(ª_J:t1ÇS__ djs~ll_ÜJ d~grai)J~ ~!Jç;tr-ª?0~
em instituições. Ora, as instituiçõeS sãõ-eX3fa-m.ente-íOitale.:- - - Mas quero dizer que, neste momento, essa atividade é
cidas quando denunciamos os erros praticados por aqueles
típica da autoridade jurisdicional. ~ evidente que existe uma
que as representam. El(_!.s serão tanto quanto fortalecidas, .se- carga política. Mas quero dar ênfase sobretudo a essa função
rão tanto quanto vigorosas na medida em que os homens
de se buscar perquirir o fato, de instruir, co_mo _se fos&:e un;ta
as fortaleçam. Por isso é que as instituições estão acim~ dos
atividade de instrução. É_ eVide_qte que aqui a Constituição
homens. Eu não tenho, portanto, éomo censur,ar o ato da
é _clara, mas fico com esse conceito, embora divergindo. Acho
instalação que vai se dar hoje da comissão parlamentar de
que não é o caso agora de entrarmos numa longa discussão.
Eu só queria dizer por que me referi a essa idéia. É claro
inquérito. Eu estinlulo, eu quero dar toda a minha ênfase
para que ela não se transforme num palco de exibições de
que não ignoro a carga política;mas as comissões de inquérito
parlamentares, isso é desagradá\l'el, como tem ocorrido em
não têm atingido os objetivos desejados~ sobretudo porque
comissões parlamentares de inquérito passadas. Por isso é
há uma preocupação eminentemente e exclusivamente polítinecessário que estabeleçamos um mini-regimento e trabalheca, quando deveria ter uma preocupação de investigação, pormos com a pre0cupação da investigação do fato. Áí talVez
que nós temos que trazer a lume os fatos. Esses fatos precisam
eu tenha uma única divergência de V< Er, quando fala exatavir e depois serem encaminhados, evidentemente se for o
mente que a comissão parlamentar de inquérito tem atribuicaso, à Procuradoria da República ou até ao Senado, para
ções jurisdicionais. Data maxima venia, eu acho que não.
que, se for o caso de se apurar responsabilidade de ministro
A comissão parlamentar de inquérito tem poderes próprios
de Estado ou do Presidente, se instaure aqui uma comissão
das autoridades judiciais. Portanto, ela tem a1J:i~l!-ições judi- ju_ricante, na forma do que estabelece a Constituição Federal.
ciais e não jurisdicionais. Talvez tenha Sido 3_ rapidez com
São pontos de vistas. Eu quero apenas dizer que é um
que V. Ex~ falou, mas a atribuição jurisdicional é a delegação
trabalho sério, é um trabalho que exige perspicácia e pertiná- e V. Rx• sabe melhor do que eu --do Estado a um dos
cia, é um trabalho em que os membros deverão aclarar os
acontecimentos para identitkai' neles condutas imputáveis ou
Poderes para exercer uma parte da soberania, enfim, do Estado. Mas, Senador Amir Lando, o mérito deste aparte é para
delitos propriamente ditos. b preciso trabalho, dedicação,
lhe dar um abraço, um abraço de respeito. Co_nh_eço V. Ex~
d~nodo e até devoção, porque não será na ausência e na
desde que aqui chegou e, antes, como ad\[ogado dos mais · desídia que alguém poderá efetivamente investigar um fato
valentes, dos mais altivos, dos mais cultos. Trago aqui aquela
objeto da inquiriÇão.
_
_ _ _já conhecida frase de Marco Túlio Cícero, do nosso autor
Quem está na Comissão, está em nome -da Nação. Não
das Catilinárias: A1iud est accusare~ aliud est me~edicer:e. Uma
está_sequer em nome dos partrdos. Está em nome de buscar
coisa é argumentar, denunçiarcom provas. A outra é_ maldizer.
a verdade, e a verdade é soberana e se impõe por si mesma.
Maldiz quem quer criar contumélias, quem qu~t_cria~ injúrias
Se não Se chega a esSa conclusão, o que ocorre, às vezes,
e calúnias sem nenhum fundamento. Acusa-se com fatos, com
são indicações, --resoluções de cunho meramente político e
provas. Mas, mâldizer, falar mal dos outros é fáciL V. EX"
que não resolvem absolutamente nada, não servem para embatem um atestado do nosso Partido, o PDT, eu o dou a V.
saro processo penal ou a responsabilidade civil dos infratores.
Ex~ na condição de Líder, pela honestidade do seu passado,
E esta a minha colocação, por isso dei essa ênfase. Até
pela lisura do seu cornp?!t~rr:tento. Não ser~ ~:gl jo_~~a_l, .qãQ _ podemos discutir a nomenclatura usada, mas ressalta aqui
serão críticas feítas alhures que irão denegrir a conduta de
essa natureza, que à investido de uma ação e de uma atividade
V. ErT Se V. Ex~ está na !.!omissão parlamentar de inquérito, · tipicamente jurisdicional, na sua essência.
por delegação do seu Partido, é porque merece_ e_ tem o nosso
Era isso, nobre Senador, mas aceito perfeitamente adisrespeito, o respeito daqueles que compõem o Senado Federal
cordância de V. Exa.
e conhecem a atuação parlamentar independente e altiva de
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex" um aparte?
V. Ex•! O meu abraço, portanto, ao Senador Amir Lando.
_ O SR- AMJB LANDO- Ouço o nobre Senador Eduardo
O SR. AMIR LANDO- Em primeiioolugai, quúo agra:
Suplicy, com muito prazer.
decer os elogios que V. Ex• oferece à minha pessoa e, com
O Sr. Eduardo Suplicy - Em primeiro lugar, quero
humildade, também discordarde um ponto de vista sobre o
explicar ao Senador Maurício Corréa que apenas pronunciei
qual tenho meditado.
_
o nome quanjo notei que, talvez, S. Ex~ não o estivesse recorVejo aqui, nobre Senador, 110 art._ 58, § _3?, _quando se
dando._ Foi para facilitar, e não uma desatenção ao Senador
investe o Congresso de poderes próprios-das_ aut9ridades judiMauricio Corrêa, a quem tanto respeito.
ciais para a iflstfução, há uma eQuiValência: E por isso que
O SR- AMIR LANDO - Foi um auxilio que V. Ex•
falei em função jurisdicional transitória. Como também o Conprestou.
gresso, sobretudo o Senado da República, quando exerce as
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O Sr4 Eduardo Suplicy -Quero registrar, Senador Amir
Lando, o meu testemunho, a minha expectativa e a minha
certeza de que, na comissão parlamentar de inquérito, o seu
procedimento será o mais imparcial, o mais independente
e de acordo com as expectativas daqueles que o trouxeram
ao Senado Federal, como representante legítimo do povo brasileiro. Tenho a certeza de que essa é a responsabilidade de
cada um dos Senadores que comporão a comissão parlamentar
de inquérito. O objetivo deverá ser exatamente o de, imparcialmente, apurar-se a verdade, de não deixar qualquer coisa
que seja relevante de fora. Alguns Senadores expuseram o
seu ponto de vista de que não deveria ter-~e formado a CPI_..
Fui daqueles que desde o início avaliaram como uma missão
importante do Congresso Nacional, em que cumpriríamos a
nossa responsabilidade sim, a de realizar, de instalar essa
CPI. Ainda ontem, Senador Amir Lando, e anteontem, a
Folha de S. Paulo publicou um depoimento do Sr. Augusto
Morbach Neto prestado à Polícia Federal em novembro de
1991, trazendo revelações importantes, pelo menos no conhecimento do Sr. Augusto Morbach Neto, a respeito de procedimentos dos Srs. Paulo César Farias e F.ábio MOnú~i.rot e~t~.
último da Assessoria da Presidência da República. Informava
o Sr. Augusto Morbach Neto, em depoimento à Polícia Federal, de seu conhecimento sobre possíveis vôos ao exterior
de aviões de propriedade do Sr. Paulo César Farias, de suas
empresas e que, possivelmente, estariam levando recursos
em dólares ao exterior, Ora, o que terá feltó··a Polícia FederaJ
disso! São informações da maior gravidade~ Hoje estou dando
entrada a requerimento junto ao. Ministro da Justiça para
que informe o que foi feito --:- se é que ·alguma coisa f_oi
feita. E se nada foi feito, por quê? Màs aí está um indício de que, para uma situação. tão delicada quanto ess.a, talvez
não tenha a Polícia Federal a autonomia total para apuração,
para investigação. Daí por que avalio seja o Congresso Nado~
nal aquela instituição que terá a independência devida para,
com toda a responsabilidade, descobrir, desvendar, apurar
inteiramente a verdade, Caso s~jam comprovadas as informações .do S_r_. Pedro Collor d<::; Mello, estaremos diante de um
verdadeiro assalto planejado ao dinheiro do povo brasileiro.
A missão, a responsabilidade, o objetivo da CPI será o de
verificar em que medida estas açães foram. praticadas apenas
pelo Sr. Paulo César Farias e algumas pessoas do seu relacionaM
mento fora do.Governo, ou cm que medida houve omissão,
negligência, ou mesmo participação de qualquer autoriãade
do Governo. Este é o objetivo que temos que empunhar,
que levar adiante ...Expresso, portanto, a minha confiança na
diSposição de V. Ex~ integrar essa CPI cOfn- a maior isenção
possível.
O SR- AMIR LANDO- Em primeiro lugar, nobre Sena-

dor Eduardo Suplicy, quero dizer que de maneira nenhuma,
e nem V. Ex• quis afirmar isso, me pcisfciono contrário à
CPL Entendo, como V. Ex~, que a CPI hoje realmente é
uma resposta necessária à Nação brasileira. Que o Poder Legislativo deve prontamente oferecer. E deve, sobretudo, firmar
um comproinisso para, num esforço cOiijunto, averiguar a
veracidade .das denúncias, porque a minha preocupação é que
este trabalho deva ser exaustivo, um trabalho que requer engenho e arte, porque esta prova - sei que ela é diabólica é uma prova difícil. Mas temos que ter competência, ao menos,
de trazer a lume esta teia invisível que só os agentes do crime
sabem fazer e a que nós estamos alheios, muitas vezes não
temos sequer a inspiração para buscar esta maneir.a tão.sutil,

tão elaborada de se dispor ·do dinheiro público criminosamente.
Há um desafio a ser lançado, mas entendo que o Conggresso deve aceitá-lo. Esse é um desafio a que o Con_gresso,
representando a Nação, não pode fugir. E é nesse particular
que devem ser conduzidos os trabalhos. E a verdade deverá
presidir toda essa instrução, isto é fundamental. E para isso
é preciso muito suor, dedicação, esforço, competência, sobretudo. Mas, Sr. Presidente, o tempo se esgota ...
O Sr. Predro Simon- Permite-me·v. Ex~ um aparte!
O SR. AMIR LANDO -

Se a Mesa o permitir, ouço

o nobre Senador Pedro Simon com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)~ A Mesa concor-

da. mas pede que a seguir V. Ex• conclua o discurso.
Pr~sidente e a
Ouvi com muito respeito o pronunciamento de V.
Ex~. EstaVa em meu· gabinete e me apresei a vir aqui. Na
qualidade de seu amigo ç_admirador, entendo e compre_endo
o seu discurso. Mas creio que .as diversas manifestações dos
Parlamentares, praticamente de todos os que estão neste m.·omento no plenário, mostraram a V. Ex~ que V. Ex~ tel;ll a
credibilidade e o respeito desta Casa e do País. V. Ex• que,
ontem, como advogado e Procurador do INCRA, teve a coragem de lutar pelas causas mais. difíceis· e-mais dramáticas contr~
os poderosos proprietários de terra, inclusive com o risco
e com o perigo da própria vida, que teve a. dignidade .e a
bravura no seu pronunciamento, V. EX" é um homem de
posições firmes e ~fiiJ.i.das .. Só _quem não_ o conhece poderá
ter alguma interrogação e alguma dúvida com relação ao seu
pronunciamento. A imprensa é assim. Todos estamos sujeitos
aqs equ"ívocos dela .. Na quinta-feira passada, o Senador Mário
Covas, uma. das pessoas mais respeitadas e admiradas _neste
Congresso, ia à Tribuna exatamente para defender-se de afirmativas irijustas e absolutamente inverídicas com relação ao.
seu procedimento no caso.d_o projeto dos portos nesta Casa.
Afirmativas que queiram melindrar um homem da dignidade
de V. Ex\ terminam fazendo um bem, apesar de tudo, Sr.
Senador, porque propiciam que V. Ex~ vá à Tribuna. e que
todos possamos aqui salientar e destacar a ação e a atuação.
do-seu gabarito. V. Ex.., .que outro dia foi -·e. por que· não
- à presença do Presid.ente da República para debater problemas como o da reforma agrária, que V. E~ tem como fundamental, indispensável, necessário para evitar que algo pior
aconteça nçste País.

b Sr. Pedro Simon- Agradeço ao Sr.

V.

Ex~.

O SR- AMIR LANDO -

E quantos vão ao Presidente?

O Sr. Pedro Simon- E foi com o gabarito, com a ãulOri~
dade, com a independência que caracterizam o comportamento de V. Ex~. Quero dizer que, no momento em que
nosso Partido o indica para esta comissão, V. Ex~ estará .:::om
a credibilidade não apenas do nosso Partido, fias com a cred.i~
bilidade de toda a sociedade brasileira. Te:qho certeza que
V. EX\ um jurista do mais algo gabarito, tem todas as CondlM
ções para representar, para lutar e para batalhar numa hora
tão importante e tão significativa, quando uma CPI aí está,
com aplauso de alguns e crítica de outros. Na verdade, não
foi o Congresso que pediu essa CPI, ela veio para um debate,
para uma discussão, para apurar fatos que aí estão. Creio
que não há demérito nem perigo em se criar uma comissão
parlamentar de inquérito. Aliás, na História des.te País, não
me consta que CPI criadas no Congresso Nacional, na Câmara
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ou no Senãdo tenham colocado em risco as in-stituições. As
instituições foram colocadas em risco quando, em épocas passadas, outras autoridades, outras pessoas quiseram fazer outro
tipo de CPI, como a do Galeão. Aí, sim. eles tinham como
objetivo exatamente a subversão e - por que não dizer?
- a derrubada do sistema. Eu já disse muitas vezes, nobre
Senador, que, em torno de tocto•esse_debate, sinto por parte

4e todos um desejo de buscar o bem deste País. Não sinto
de ninguém a tentativa de solapar as instituições ou buscar
o quanto pior melhor. A nossa Comissão, na qual V. EX",
com brilho, haverá de representar o nosso pensamento, está
buscando_ a verdade. Creio que, numa CPI como essa, numa
hora como esta, não temos nem fanáticos para torcer que
as coisas vão mal ou inventar algo contra quem quer que
seja, mas também não podemos ter os fanáticos defensores
do Governo, que estãõ ala esconder, Pi-eoctii)adõs com qUe
se descubra algo que possa atingir a, b ou c. Acho que a
independência deve caracterizar urna CPI. O cidadão, o Sena~
dor ou Deputado Federal que está participando de uma CPI
está como· que -outorgado, como que num tribunal: está com
a isenção de julgar, de analisar, de buscar a interpretação
da verdade. E assim que V. Ex~ vai, é assim que hós Vã.moS.
Nós, que somos oposiç~o. eu, que sou opoSição, qUe ie'!lho
restriÇões enormes a essa gente; vou imbuído do sentido de
buscar a verdade em torno dessa questão dramátíca em que
vive este País. Espero que os Parlamentares do Governo,
escolhidos a dedo entre aqueles que mais defendem o Governo
também estejam com a isenção necessária para--ãpurar a verda~
de, ainda que essa eventualmente possa atingir a, b, ou c
dos interesses do Governo. É dentro desse contexto que V.
E~, pela sua dignidade, pela sua seriedade, Senador e prezado
amigo Amir Lando, fará parte da Comissão, e, nós todos,
PMDB, Senado Federal, Cóng"resso Nacional, ~mo_s a mais
absoluta confianÇa no trabalho, na dedicação, na garra e na
competéncia de V. Ex•
O SR. AMIR LANDO- Agradeço o aparte -d~ V_ Ex•

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Amir Lando, V. Ex• vai permitir uma breve intervenção_
no_seu pronunciamento, a fim de -que se cumpra o rito regi~
mental de anunciar antes da reunião da comissão parlamentar
de inquérito, marcada para as I?h. de hoje, t! _corpposição
da Comissão Técnica, ultimadas que foram as indicações pelas
respectivas Bancadas.
Peço licença a V. Ex~ para processar a leitura dos nomes
dos que integrarão essa Comissão:
SENADORES
Titulares
Pedro Simon (PMDB)
Aniónio Mariz (PMDB)
Amir Lando (PMDB)
Iram Saraiva (PMDB)
Odacir Soares (PFL)
Raimundo Lira (PFL)
Almir Gabriel (PSDB)
Valmir Campelo (PTB)
Maurício Corrêa (PDT)
Ney Maranhão (PRN)
José Paulo Biso! (PSB)
Suplentes
Flaviano Melo (PMDB)
Cid Sabóia de Carvalho (PMDB)
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Wilson Martins (PMDB)
Eduardo Suplicy (PT)
Élcio Álvares (PFL)
Dario Pereira (PFL)
Jutahy Magalhães (PSDB)
Jonas Pinheiro (PTB)
Nel~on Wedekin (PDT)
Saldanha Derzi (PRN)
Esperídião Amin (PDS)
DEPUTADOS
Titulares
Benlto Gama (PFL)
José Múdo Monteiro (PFL)
José Carlos Vasconcelos (PRN)
Odacyr Klein (PMDB)
Marcelo Barbieri (PMD B)
Miro Teixeira (PDT)
António Carlos M. Thame (PSDB)
Aécio de Borba (PDS)
José Dirceu (PT)
Roberto Jefferson (PTB)
Jonival Lucas (PDC)
Suplentes
Humberto Souto (PFL)
Iberê Ferreira (PFL)
Elísio Curvo (PRN)
Felipe Nery (PMDB)
João Natal (PMDB)
Wilson Müller (PDT)
Sigmaringa Seixas (PSDB)
Carlos AzambÚja (PDS)
.Jamil Haddad (PSB)
Nelson Marquezelli (PTB)
Sérgio Brito (PDC)
Nos termos do § 3? do art. _76 do Re,gimento Interno
do Senado Fedeial, primeiro subsidiário do Regimento Co~
mum, O prazo da ComisSão se encerrará em 11 de agosto
próximo.
Feita portanto a comunicação, retorno a palavra ao nobre
Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO - Agradeço o aparte do nobre
Senador Pedro SimOn, que me conforta sobremodo e quero
dizer a V. Exa, o que me fortalece e anima a minha atuação
parlamentar é exclusivamente ser ela_ devotada ao bem co~
mum.
Ainda acredito em Aristóteles quando ele diz: "Política
nada mais é do que urna ação virtuosa voltada para o bem
comum".
PrOcurei ser sempre verdadeiro na minha vidã, porque
entendo que a verdade é o caminho mais curto para se atingir
até o reconhecimento público. Sempre procurei atuar com
dedicação, com honestidade intelectual, sobretudo. E quem
acredita em idéia~ _I"!~O pode fugir delas porque representam
espectrOs permanentes a guiar os passos daqueles que, sobretudo, perseguem o ideal. Sempre busquei o ideal de justiça,.
o ideal do bem~estarda coletividade e o interesse social sempre
esteve -acima d_e qualquer alucin~_ç_ão pessoal.
O Sr~ Antônio M3riz -Permite~me V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO -Ouço o nobre Senador António
Mariz, com muito prazer.
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O Sr. Antônio Mariz -Senador Amir Lando, quero somar a minha voz a dos testemunhos que aqui foram dado
sobre a atuação de V. Exa. no Congresso Nacional, no Senado
da República, para solidarizar-me com todos que" exaltaram
a sua participação nos trabalhos do Senado, a firmeza das
posições defendidas por V. Ex' a competên-cia com qUe interfere nos debates e participa da elaboração legislativa, em suma
a respeitabilidade da conduta de V. E;x.~ c posso fazê-lo com
a autoridade de quem convive com V. Ex• não só neste Plenário, mas na Comissão de Constitutição, Justiça e Cidadania
onde os seus do_t~_de _jurista se revelam sempre em talento
e brilho. Por tudo isso, Senador Amir Lando, sei _qJ..!.e y.
Ex• está concluindo o seu discurso_ e__ não quero· tomar mais
tempo, quero aqui solidarizar~me com V. Ex• e dizer que
seriam extremamente injustas quaisquer considerações qUe
não reconhecessem esses méritos aqui pr'oclamados por todos
os seus colegas. V. Ex~ merece o nosso rcspeito,-a--nossa estima
e a nossa admiração. Muito obrigado.

O SR. AMIR LANDO- Agradeço, mais uma, vez, o apar~
te de V. Ex• e o recebo com um desagravo geral da Casa
a insinuações que riá-9 apenas ofendem este Senador dos confins de um estado insignifica'nte, como é Rondônia, um estado
até que hoje não desfruta de boa reputação, injusta-mente,
mas que tem aqui neste representante um homem de convie~
ções claras e, sobretudo, um homem qu~ aprendeu a ser fiel·
dentro do pacto, esta é uma convicÇão que --não abro mão,
pacta sunt servanda, os pactos devem ser obedecidos. E enquanto eu integrar essa ou aquela legenda; poderei discordar
dela aéJ.ui nas votações desta Casa, mas o farei por um ímperativo superior da minha consciência. Em ceitas _drctinstãncias,
quem renuncia à consCiêiiCià, renuncia à ·própria vida.
Eu não teria condições de ultrapassar os umbrais desta
Casa se tivesse que vergar- voto cm razão de interesse particular
meu ou das pessoas a quem sou próximo. Não seria capaz
de voltar a esta tribuna e dizer da função política como ação
virtuosa, se não tivesSe ·virtude. Ao menos acredito que sou
coerente e vejo também, Sr. Presidente, que essa Comissão
de Inquérito, é preciso que se diga para não se enganar à
Nação, não é o Tribunal de InqUisição, nCin o Tribunal de
Exceção, que tem sentenças prévias, que tem decisões apriorísticas.
PrimeirO, essa Comissão não julgará ninguém; apenas
buscará clarear fatos ditos delituosos. Tem uma função de
apurar a existência- de uma conformidade entre as acusações
e os fatos. E aí apenas a consciência deverá norteai· os passos
de cada um dos seus integrantes.
O relatório deverá ser um retrato desse universo traZido
à colação dos autos. Também o relatório não é uma sentença.
Isso é importante que se diga.
E nes.sas condições, terei até que pensar se integro essa
Com.issão, porqu-e,-levantadas suspeitas, de maneira nenhuma
quero macular esta Comissão tãO importante para que arn3nhã
não se diga que a falta de qualificação de um seus membros,
no caso eu,frustou os objetivos a serem colirnados. Terei que
pensar como um juiz que recebe os argumentos de suspeição
e ver se me julgo incompete-nte para atuar nessa Comissão.
É nisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que gostaria de
deixar as minhas reflexões. PrOpus~me a, mais do que trazer
uma questão pessoal, trazer ao debate_ a função do parlamentar
na comissão _de inquérfto.-Devo dizer que o meu propósito
foi traído pela emoção e que deixei aqui de registrar aspectos
importantes que a doutrina consagro~-e gue a prática demons~
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tra. Infelizmente, em certas círcunstâncías, o orador quando
assoma à tribuna ilão é senhor do roteiro do discurso .. os
acontecimentos, a emoção, às vezes, laboram contra a razão.
Mas devo dizer- que os meus cOnhecimentos sobre Comissão
de Inquérito são, na sua essência, aquilo que a Constituição
grava e as leis COmplementam.
Era isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que gostaria
de dizer c que fiz com a complacência de todos os Srs. Senadores. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Ainir Lando, o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência. nue é ocupa~
da pe_lo Sr. Rachid Saldanha Derzi, ]<!.Secretário.
Durante o discurso do Sr. _Amir Lando, o Sr~ Rachid Saldanha Derzi, Ji! Secretáio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacf?lar.
- Dura me o discurso do Sr_. A mi r Lando, o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o Discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Mau~
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
-que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- So.bre a mesa,
req1,1erimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
:É lido o Se0guinte:
REQUERIMENTO N• 342, DE 1992
Requeiro, nos termos dos art. 50 e 49, incisóX da Constituição Federal, combinados com o art. _216 do Regimerito
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Sr. MiniStro
da Justiça as seguintes informações:
1) Quais as providências adotadas pela Polícia Federal
e pelo Ministério da Justiça, tendo em vista as denúricias
apresentadas pelo Sr. Augusto Morbach Neto em depoimento
prestado à Polícia Federal, em novembro de 1991, contra
os Senhores Paulo César Farias e Fábio Monteiro?
2) Em face das denúncias de que o Sr. Paulo César Farias
efuncioriários seus utilizava-m aviões particulares para·a remessa de dólares para o exterior, que providências a Polícia Federal adotou? Quais os resultados obtidos? FOram ·solicitados
os planos de vóo das aeronaves do Sr. Paulo César Farias?
3) Ante a reCente publicaçãO das declaátções de rendimentos do Sr. Paulo César Farias, as quais estão sendo óbjeto
de auditoria peta Receita Federal, que correlação a Polícia
Federal estabeleceu entre as denúncias do Sr. Augusto Marbach Neto e as declarações de rendimentos do Sr. Paulo César
Farias?
4) Caso a Polícia Federal não tenha adotando nenhuma
providência diante das denúncias apresentadas no depoimento
do Sr. Augusto Morbach Neto, solicito a exposição das razões
nas quais a Polícia Federal se baseou para tal procedimento?.
Justificação
Diante das inúmeras notícias publicadas recentemente
pela imprensa de irregularidades que teriam sido cometidas
pelo Sr. Paulo César Farias, em face da- gravidade do depoimento prestado pelo Sr. Augusto Morbach Neto à Polícia
Federal, é de suma importância que o ·senado Federal disponha das informações acima- solicitadas para que possa cumprir
suas atribuições constitucionais.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1992.- Senador Eduardo
Suplicy.
(À Comissão Diretora.)
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O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar) palavra V. Ex~

Concedo a

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 26 DE MAIO DE 1992(')
O Presidente da República, de acordo com o disposto
no Decreto n' 1.565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado
pelo Decreto n"' 44.721, de 21 de outubro de 195.8, e no Decreto
n~ 343, de 19 de novembro de 1991. resolve designar a seguinte
Delegação para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, que se realizará ·no Rio de
Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992:

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi' a palavra,
para, em um breve instante, explicar a importância deste re..
_
querimento.
O jornal Folha de S. Paulo trouxe, no sábado último,
uma revelação importante sobre o depoimento do Sr. Augusto
Altas Autoridades do Poder Executivo
Morbach Neto, à Polícia Federal, em novembro de 1991.
Pergunto: Quais as providências adotadas pela Polícia
Doutor Itamar Augusto Cautiero Franco, Vice-PreSidenFederal e pelo Ministério" da Justiça, tendo em vista o que
te da República;
.
.
..
foi dito· cõntra os Srs. Paulo César Fárias e FábiO Monteiro?
Professor Celso Lafer, Ministro de Estado das Relações
Em face dàs denúncias de que o Sr. Paiilo-CéSar-Farias
Exteriores,
e funcionários.seus utilizavãm aviões particulares para a remesPresidente da Comissão Interministerial para Preparação
sa de dólares para o exterior, será que· a Polícia F~deral adotou
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
um mínimo que seria de se esperar. ou seja, anotar os planos
Desenvolvimento- CIMA.
de vóo das aeronaves do Sr. Paulo César Farias e de suas
Doutor Célio de Oliveira Borja,-Miriisti-0- d"e.EStádÕ da
empresas? Ante a recente publica-ção das declarações de rendiJustiça;
mentos do Sr. Paulo César Farias, as quais estão sendo objeto
Almirante-de-Esquadra MáriO Cezar Flores, Ministro de
de auditoria da Receita Federal, que correlação a Polícia FedeEstado da Marinha;
ral estabeleceu entre as denúncias do Sr. -Augusto Morbach
Doutor Antonio de Almembra Freitas Neto, Governador
Neto e as delcarações de rendimentos do Sr. Paulo Césai · do Estado do Piauí;
Farias? Caso a Polícia Federal não tenha adotado nenhuma
Doutor José AgripinO Maiã, GOvernaàor do :gs~~dõ_ C;fQ-providência diante das denúncias apresentadas no depoimento
Rio Grande :do Norte; "" ·
"·
.
. . . """do Sr. Morbach Neto, seria importante que houvesse a expoDoutor Vilson Pedro Kleinübing, GOvernador-do Estado
sição das razões nas quais a Polícia Federal se baseou para
de_Santa Catarina;
tal procedimento.
_ -_-- ~DOUtor Geraldo Bulhões Barros, Governador do Estado
Acredito que essas informações sejam importantes, inclu______ _
de Alagoas;
__
_
sive para as conclusões da COmissão Parlamentar de Inquérito
Doutor João Alves Filho, GovernadOr do Estado: de Serque se estará instalando, dentro de poucos jns!aptes.
gipe;
. - . -- Obrigado, Sr. Presidente. ,
- Doutor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, Governador do Estadodo Amazonas;
_ ..
_. .
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar):..._ O" requeri· ·
DoUtor Roberto RequÍão de Mello e Sílva, Oover_padot
menta lido _será despachado ao exame da Mesa Diré-tbtà.
do Estã.do do Paraná;
Doutor Romildo Magalhães Silva, Governador do Estado
Sobre a mesa, outros requerimentos que ser~c;> Ii~os pelo
do
Acre;
Sr. 1~ Secretário. Doutor Pedro Pedrossian, Governador do Es!ado do MaSão lidos os seguintes:
to Grosso do Sul;
Doutor Oswaldo Pianna Filho, Governador do Estado
REQUERIMENTO N• 343, DE 1992
de Rondônia;
Doutor MoísesNogueira Avelino, Governador do Estado
Requeiro, nos termos do art. 56, íncisoil, da ConstituiçãO
do Tocantins;
Federal e art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado
DoUtor Ottomar de Souza Pinto, Governador do Es.tádO
Federal, licença para afastar-me dos trabalhos desta Casa,
de Roraima;
no período compreendido entre os dias 3 e 5 de junho corrente,
Doutor Ambal Barcellos, Governador do Estado do
em virtude de haver sido indicado para participai" dos trabalhos
Amapá;
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Doutor Fernando César Mesquita, Secretário do Meio
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro- RJ.
Ambiente e Turismo do Estado- do Maranhão;
N. Termos
-=--Doutor Alaor Café Alves, Secretário do Meio Ambiente
P. Deferimento
do Estado de São Paulo;
Brast1ia, 1o -de junho de 1992. -Senador Ronan Tito
Doutora Neusa Canabarro, Secretária de Educação do
"
·
Estado do Río Grande do Sul;
REQUERIMENTO N• 344, DE 1992
Doutora Marfisa Maria Aguiar Ferreira, Secretária- de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado do
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da RepúCeará;
blica para participar da Conferência das Nações Unidas sobre
Doutor Inaldo Rocha Leitão, Se_cretário da Justiça, Cidameio Ambiente e Desenvolvimento, no dia 2 de Junho correndania e Meio Ambiente do Estado da Paraíba;
te. solicito autorização do Senado para aceit"ar -a refeiiâa -iriisDoutor José Saldanha Fontenelle Filho, Secretário Ex-·
são, nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 40 do
traordinário de Representação do Governo do Estado do Piauí
Regimento Interno.
em Brasília;
-Sala das Sessões, I' de junho de 1992. -Mauro Benevides
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Doutor Rogério Kracir Rosa. SecretáfiOda Tecnologia,
Energia e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina;Doutor Francisco José Silveira Pereira, secretário do Pesenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia;
Doutor Marcelo Alencar, Prefeito da Cidade do Rio·cte
Janeiro;
Poder Legislativo:

Senador Mauro Benevides, Presidente c:lo Congresso Nacional;
DePutado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados;
Poder Executivo:
Embaixador Luiz FeUpe de Seixas Corrê_a, SecretárioGeral de Política Exterior;
Almirante-de-Esquadra Ivan da Silveira_Serpa, Chefe do
Estado-Maior da Armada e membro da_Comis.s.ão lnterministerial para a Preparação da Conferênciãdas Nações Unidas
sobre_Meio Amhicnte.e.Desenvolvimento CIMA;
General Antonio JoaqU:ím Soares Moreira, Chefe do EsR
tado-Maior do Exército e meri:ibro da Comissão IntermiliesR ·
teria! para a Preparação da Conferêtida das Nações Unidas
sobre o_ Meio Ambiente e Desenvolvimento - CIMA;
Tenente:-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana Lôbo, Chefe do
EstacJ,o,.Maior da Aeronáutica e membro da Comissão InterR
mirtiSferial para a Preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio A~biente c Desenvolvimento CIMA;
Mi.nistro Carlos Moreira Gãrcia, Secretário da Administração Federal a Presidente do Grupo de Trabalho Nacional
para a Organíi:3çã0- da_ Conferência das Nações Unidas sobre
-- ·
Meio Ambiente e Desenvolvimento;
Embaixador Marcos Castrioto de Azambuja, Representante Especial para Coordenar as Posições .Brasil<;: iras à ConfeR
rência do Rio;
-O SR. PRESIDENTE _(Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos ficam com a votação adiada por falta de quOrum.

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
PassaRse à

Esgotado o

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado
com o art. 64, § 29 , da ConstituiçãO.)~ Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da
Cãmar~ n;19, de 199~ (n' 2.154/91, na Casa de origem),
de tmctattva do Prestdente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atas
do Poder Público, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferidó em Plenáríó', Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao -Projeto e- àSEmendas no;~S 2 e 3; nos termoS de substitutivo que oferece; e contrári!J à Emenda n~ 1.
Não havendo número para deliberação a matéria fica
com a sua votação adiada.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não havendo
os itens de n,s 2 a 5 ficam com a apreciação sobrestada, nos termos do § 29 , do a~: 64, da_ Constituição Federal.

q~orum,

São os seguintes os itens adiados:

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 6, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
D-iScussão, em turno único, do Proj_eto de R~solução
n" ·6, de 1992, de autoria do Senador Rf\imundo- Lira,
que prorroga a validade da Resolução do Seni;ldo Federal
·n' 96, de 1989, tendo
PAJl.ECER favorável, sob n• 90, de 1992, da Comissão - de Assuntos Económicos.
(Dependendo de Parecer sobre o SubstitutivO, de
Plenário.)
- 3 - . '.

PROJETO DE LEI D.A ,CÂMARA
N• 107, DE 1991
-Discussão, eth turno ú'nico, ·cto Projeto de Lei da
Câmara n' 107, de 1991 (ll' 1.877/93, na Casa de origem),
alterando dispositivo da Lei n' 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, que trata do Seguro Obrigatório" de Danos Pes·sõais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob o n' 40, de 1991, da Co. lliissõ de - Assuntos EconônlicoS.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 106, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~ 106, de 1991. de autoria da Senadora Marluce
Pinto ·que acrescenta dispositivos ao ai"t. s~· da Lei n 9
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador Cã.rlos Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitUtivo que oferece.

·

-5PROPOSTA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO N'
1, DE 1992
Discussão, em prime!ro turnO, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 1, de 1992, de autoria do Senador
Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea ''c" ao inciso
III, do art. 150, da Constituição. (2• Sessão da discussãn.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Volta-se
à lista de oradores.
·
Concedo a palavra ao nobre <;;,P.nador Ney Maranhão.
_
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Sf"r.""A_'Jr Ronan Tito ..
.(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
S. Ex•. de_siste da palavra.
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A or(ginalidade da ficção de Graciliano tem a dimensão
e a idade da sua vida. Rara, primeira, nova, é toda a prosa
gracialiana desde os inusitados e famosos relatórios enviados
__ -ao Governador de Alagoas, quando o· ainda inédito escritor
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF,- Pronuncia
foi prefeito de Palmeira dos índios, até as suas crónicas de
o seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, Sr·s-e -Srs~ Senadores,
viagem à Europa, escritas pouCo antes de morrer. Graciliano
talvez nunca Deus tenha reunido, em um só gênio, caracteres
é o escritor substantivo, o prosador do substantivo, que despreza o adjetivo, os acessórios, os ornamentos. Mas se a Poesia
tão plenos, marcas tão definidoras de ~m ~rabalho e de ~ma
obra quanto em Graciliano Ra~os. l_!l~~~~r~~~e, J:Iu~~-~.!_<:1_~- -deve serfeita com nomes, com substantivos, por que ele tomou
de, Brasilidade, Oríginalidade, Universalidade- e1s os traços
da poesia essa arte e essa técnica, mesmo sem ter ambições
para o verso? Ê porque, Sr. Presidente, Graciliano, no seu
e os efeitos das criações desse alagoano de Ouebrângulo, 0
estilo simples, seco, conciso, direto, nominativo, eSSencial,
maior dos fíccionista·s brasileiros nascido neste século.
Jornalista escritor, administrador, político, pensador- --Toi substânCia, foi cerne, foi seiva e foi alma e só a palavra
substantiva poderia expressar a: sua- singular e inconfUndível
Gra,dliano é ~erdade e coerência ·em' tud9 que _pensou, em
tudo que construiu com o talento vigoroso, inSti"perável, com
arte de narrar e de escrever. Graciliano, Sr. Presidente, foi
a sua capacidade de engenhar e recriar realidades, tant~s vidas
0 ourives precioso da palavra simples, artesão perfeito da
linguagem crua, limpa, do discurso substantivo ~o Homem
e tantos mundos, vivência de carne e de sonho sublimadas
numa obra única, personalíssima, q~e revela o criador inigua-subconsciente, consciência, memória; o lugar, a casa e
lável de uma literatura na qual o Homem contemporâneo
0 sol; a sua fome, os seus medos e os seus sonhos.
é visto e_se vê, nu.e frágil, belo e cruel.
Em Caetés, seu primeiro romance, revela-se o inve·n~or
A integridade de Graciliano Ramos transborda de sua
de técnica e de recursos admiráveis. Com São Bernardo, íguapersonalidade e invade todos os ~a~imentos deste homem ex~
Iando-se a Machado, Graciliano divulga unia obra, considerada "a mais impõrta:hte do ModefriíSirio", na linha de denúntraordinário. 1\.:f.aciço, duro, intemço, completo, seco como
cia da problemática agrária do Nordeste. Angústia imerge
o seu estilo, diriam üns, qUal os serrotes do interior norde_~tif!o.
as cidades de pedra da caatinga. Graciliano foi o que sempre
na psique e traz soluções expressivas de vanguarda. Vida_$
foi, é o que é: f:ltegro, concretamente Vetdadeiro- na sua condiSecas é, sem dúVida, indispensável dizer, uma das obras-pnmas do nosso M_odernismo, um dos clásicos da literatura munção humana de criador e criatura. Íntegro no caráter e nas
diã."l. Na apreciação de um crítico, Vidas Secas é a grande
atitudes de cidadão, artista e político.
A humanidade de Graciliano perpassa toda a sua obra.
obra do romance brasileiro, "pelo poder de fixação, realmente
Nada. lhe interessa aquém ou a_lérn do humano,_no seu s~ntid? _impressionante, de subfiguras humanas ligadas ao fatalismo
irredutível da região das secas, no Nordeste".
e nos limites que se pode atingtr. O cosmos ficcwnal de GractIiano é .todo humanizado OQlangido pelo homem, circunstanSr. Presidente, Srs. Senadores,-Graciliano Ramos é um
cialmente pelo homem brasileiro e nordestino, reduzido e
dos poucos escritores deste século que só nos ofereceu obrasprimas: Angústia, Insónia e Memórias do Cárcere, esta uma
massactado pela honestidade ambien!al_ ~ p~la -~dve_F~!~~9e
social. Em Graciliano, a humanidade é densa e profunda no
das obras de arte mais verdadeiras e mais nobres _sobre a
nossa recente história política e social. E n~gistramos ainda
tratamento psicO-soCial e político que ele dá a~s fatos e personagens e realisticamente retr3:tada ~a tragédta q~e ele urd~
o contista e o cronista maiores que foi Gfaciliã.no -:Etaffi.ôs,.
e recria com o mais alto espínto e poder de doaçao, cumphreiterando, em todos os seus livros, a l?ela mensagem humana
cidade e convencimento, dof!.S somente dos grandes artistas. -e libertária, vazada numa linguagem única, co~struída no arteNos romances nos contos e _nas memórias de Giacilümo,
sanato do idioma e nas v.irtudes do estilo. Sobnedade, contunassim cOmo na; Polonaises de ChoPin- Po-r bãíXo-da-indignadência, precisão. Rigorosa seleção ideológica, léxica e sintá~
ção, da reSistência e do heroísm9 "do home~ agredido, vi~lentica.
Os livros de Graciliano são c-inematográficos. Quase todas
tado e submetido -estão a teq1Ura e a poesta, um hu"?-amsrno
as suas obras - pela consistência dramática, apelo cênico
que não quer ~e r adorno o o pieguismo, mas essência com partilhada e motor do mundo. .
e vistial, pela estrutura e ritmo narrativos- foram transforNuma obra de poucos volumes e monumental no signifimados em filmes de sucesso em todo mundo.
cado e nas suas propostas, Graciliano é o mais brasileiro e
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao comemorarmos os cem
universal dos escritores nacionais. Regionalismo universal.
anos de nascimento de Gracialiano Ramos, não estamos apeBrasilidade planetária. Levou aos extremos a máxima de
nas reverenciando a memória e saudando as obras de um
Sthendal, ratificada,_ depois, por Mário de Andrade e por
inigualável escritor, de um artista portentoso e universal. Na
Câmara cascUdO: "Para ser universal é preciso, antes, ser visão do meu partido, do Partido Democrático Trabalhist~,
regional". Escancarando a tragédi.a no. homem ~o:de~tino,
ao lembrarmos Graciliano Ramos, ao viajarmos em seus uniGraciliano·revelaopatéticoeacontinênctadacondiçaohuma~
versos estamos nos conhecendo melhor como gente e como
na, Critica, em cada palavra, gesto e trama_, sis_~~-'!las_e_~_odel_()~!.. Nação', compreendendo melhor o povo e a realidade brasidenuncia as injustiÇas- sOciã.ís; a desumanização, a alienação, !eiras e afirmando, com orgulho, a nossa cultura e nacionaa desintegração. do homem, da vida humana. Daí a identidade !idade. Muito Obrigado.
de sua obra por agentes de muitas culturas e civilizações,
pois, Sr. Presidente, variam ~s c~ usas, --~ud_~m .a~5i!_c~ns
O SR, PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
tâncias as ambiéncias e os cenários, mas o homem é um
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
só. Os' estímulos, os sentimentos, os sonhos e os fascínios
humanos_ são sempre os mesmos. Seus livros estão editado.s
O SR. JUTHAY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
em espanhol, em francês, alemão, búlgaro, inglês, russo, cht~
o--seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
nês, tcheco, finlandês, romeno, holandês, húngaro, sueco,
os órgãos de comunicação têm noticiado os freqüentes saques
italiano e polonês, em mais de trinta países.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

Concedo a
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que vêm ocorrendo na cidade do Rio de J~eiro, a partir
do dia 7 de abril último.
Não podemos analisar esses acontecimentos apenas coroQ
mais um caso de política, pois todos sabemos que eles são
o desdobramento de uma grave crise econômfco-financeira
que vem assolando o nosso País nos últimos anos, agora agravada pela forte recessão e_ c.ohseqüente desemprego, levando
a fome a milhares de brasileiros.
É impossível conviver durante tanto tem pó com--os atuais
índices de inflação e_ desemprego, com_totalliberdade de preços e com uma política de arrocho salarial jamais praticada
por qualquer outro governo na história republicana.
O Governo Federal nãO tem compromisso com o social,
e age como se vivêsse~qs num país de Primeiro Mun?~· sem
qualquer sensibilidade para os graves problemas soc1a1s que
afligem o nosso povo.
As prioridades governamenta~s estão e~ completa ~H~so
nância com as expectativas c anseJos da sociedade brasileira,
principalmente elas populações mais c_ãre:õ.tes.
_
Há uma excessiva preocupação com aspectos menos importantes da vida nacional, esquecendo-se o Governo de equacionar outros problemas que realmente interessam à grande
maioria da população e a afetam.
Houve, nos últimos dois anos, um visível empobrecimento da população brasileira e um agravamento substancial da
miSéria, nãb sendo, portanto, surpresa os acontecimentos qltjmamente verificados no Rio de Janeiro.
___ _
É muito mais fácil minimizar os saques ou atribuí-los
à marginalidade, mas seria_ muito mais sensato se o Governo
procurasse analisar as causas sociais _que--preCipitaram esses·
acontecimentos, e tomasse decisões concretas para esvaziar
ess~ movimento, que apenas se inicia e que poderá se alastrar

portado o Brasil.. .

. _ .. _ . . _ __

.

.

Todos os países ·que adotaram políticas semelhantes à
nossa, como o_Peru e a Venezuela, Srs. Senadores, vivem
problemas sérios, pois é inaceitáv-el que se queira- impor a
toda a Nação sacrifíCio$ tão pesados, por tanto tempo e sem
.resultados qu~ justifiquem esSes sacrifícios. Corre:mos._o risco
da instabilidade institucional da forte tensão social que pode,
rão redundar em violência. A inflação, apeSar de todas as medidaS_ duríssirnas adota··
das pelo GoverOo,-riãO dá sinal de ceder, permanecerido renitente, no patamar de 20% ao mês, e o desemprego, em São
Paulo, no último _mês, chegou a 15,5%, o que representa
mais de 2 milhões de trabalhadores sem emprego.
Convivemos, coino'sempte, corri dois índices de inflação:
o ofidãl, que sempre anuncia queda na espital inflacionária,
e o real, detectado nos preços dos alimentos~dos remédios.
dos aluguéis e da mensalidade escolar que sempre apresenta
crescimento insupóttáVel, aviltando os salários da grande massa trabalhadora.
Em face disso, fica difícil querer ver-os saques a supermercados simplesmente como assaltos, sem qualquer vinculação
com a estagnaçãõ económica e com a crise social que estamos
vivendo.
Para conter os saques não basta colocar a polícia na rua,
mas implantar uma polítka de retomada do desenvolvimento!
que garanta o pleno emprego, e praticar uma política salarial
mais justa, que reponha as perdas salariais do trabalhador
brasileiro e lhe devolva o poder de compra perdido nos últimos
anos.
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Essas medidas precisam ser tomadas de imediato, antes
que ocorra uma convulsão- social que comprorríeta a e_stabilidade democrática, e o País se transforme numa praça de guerra
em busca dos alimentos que estão faltando na mesa do brasileiro.
Os saqueS -ocorridos no Rio de Janeiro são uma meDsagem
para todos nós e, especialmente, para o Governo· Federal.
Precisamos entendê-la e tirar dela a~ liçQes_ que ela cont~~ •.
sob pena de pagarmos um preço alto deinâ.is pela nossa Omissão.
Não pode o GoVerno descophec_ere.sses.fatos ÇlU tenta_~
interpretá-los, irresponsavelmente, sob a ótica policial, sem
uma profunda análise dos motivos sociais que estão impelindo
a população a saquear estabelecimentos comerciais em busca
da sua sobrevivência.
__ Espero que iis autoridades governamentais se)affi sensíveis a esse problema e proponham uma mudança de rumo
na nossa economia, pois só assim conseguiremos restabelecer
a paz social e devolver. a tranqüilidade à família brasi_leira.
· É o apelo que f3.ço, na esperanÇa de que o Governo
ouça o clamor das ruas e consiga satisfazer os anseios do
nosso povo, diminuindo o sofrimento Pe grande parte da população que vive à margem da sociedade, sem esperança e sem
futuro.
Era o que tinha a dizer.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Amazonino Mendes- Antonio Mariz
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy -

Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel Freitas
- Irafu Saraiva - Jarbas Pa:;sari,nho --João Calmon Josaphat Marinho - Lourival Baptista Marco Maciel
- Meira Filho -Pedro Simon -Raimundo Lira -:- Ronan

Tito.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalho~. designando para
sessão ordinária a realizar-s.e amanhã 1 às 14h30mirt. a seguint~

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE
19, DF. 1<)Cn

N(~

LEI

DA CÂMARA

.
(Inclurdo e":~ Ordem do Oia nos termos do art. -375, inCISO VIII, do Rcg1men1o lmerno, comhinacJo com o arl. 64
§~\da Constiluiçao.)
'

Votação, em turno único, do Projeto dC T.ci da C..âma··

r~ no 19, de Jc.)C.J2 {n') 2.154N1, na Cao;;a c.le origem), de inicia-

. uva do Presidente da RcpUhlica, que dispõe sobre a concc,.;;.
são de mcdida.c; c..<tutelares contra atos do Poder Público e
dá outras providencias., tendo
'
PARECER, proforido cm Plenário, Relator: Senador
Maurício Corrl!:a, favorável ao Projeto e às Emendas nOs 2 e
-3; noo termos de substitutivo que oferece; e contrário à Emenda n° L

2

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°6, DE !'192

. (Em regime de urgência, nos termos do art. 336,

Reg~menlo

Interno.)

C, do

o
Disc~ssa.o, em tur_nn único, do Proj~tQ_de- R~solução
n 6. qc I )92.. de, autona do Senador Raimundo I.ira. que
prorroga a valtdaac da Rcsoluç.'\o do Senado Federal no 96,
tlc 1~hi9, tendo
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PJ\RiiCER favor~vel, soo n" 'lO, de 1992, da Comissão
- de Assuntos EconOmicoa.
(Dependendo de Parecer sohre o Sut"1stitutivo de Plenário.)
'

3

Votação, em turno único, do Requerimento n° 112, de

termos regimentais, a transcrição. i1os· Anais do Senado Federal, do Editorial puhlicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de '19 de março de 1992, inlitulado "Desafio ao Congres-

so Nacional".

4

REQUERIMENTO
N° 139, DH 1992

Votaça.o, cm turno único, do Requerimento no 139, de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Odê ao Campeão", de autoria do Deputado Ulys~s Guímara.cs, publicado no J ornai Correio BrazilienIC, ediçao de 5 de abril de 1992.

5

REQUF.RTMnNTO
NO 203, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimento n° 203, de
1992, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos regimenlais, a retirada cJo Projeto de Lei do Senado 0° 2137,
ue l9Yl, de sua autoria, que "allcra a dcnominaçao da Supe-

rintendência da Zona Franca de Manaus- Suframa".

6

REQUERIMENTO
N° Zh7, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimeilto no 1Jj7,- de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando. nos termos
do art. 172, iniciso 1, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 95, de 1991,
de sua autoria, que ·ctispõe sobre a divulgaça.o dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Federal. ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social e caixa EconOm:ica
Federal e dá outras providências.

8

dos, do Senado Federal e do Congresso Nac10naL

REQUERIMENTO
N" 268, DE !992

Votação, em turno único; do Requerimento

9

RfiQlJF.RIMENTO
No 289, DE 1992 -

Votaçao, em turno único, do Requerimento 0° 289, de
de autoria do Senador Dario Pere•r:a. solicitando a tramilaçâo conjunta do Projeto Uc l.ci do Senado n" 36, de
1992. de autoria do Senador Iram Sara1va, que dispOe wbrc
a aquisi~o de bens móveis por inlcrm~cJio de consórcio ou
. outra forma as.~ociauva c dá ourras providencias, com os Projetas de i.ei do Senado n"s 146, l!lll e 319, de 1991, que já
tramitam em conjunto.
1~

lo

Discussa.o em turno único, da Redação Final (oferecida pela C.omis.o;a.o Diretora em $.CU Parecer n° 148, dc.1992)
do Projeto de Lei do Senado n° 108. de 1991, de auroria da
Senadora MarluCe Pinto, que dispOe sobre a composiçao da
merenda escolar, e dá outra~ providencms..

11

REDAÇÁO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 20, DE !992

Díscus.~o em turno único, da Redaçâo Final (oferecida pela C.omissao Dire10ra em seu Parecer n° 147, de 1992)

12

268, de

1992. do Senador Eduardo Suplicy,- s-olicitando, nos termos

do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusao em
Ordem do Diá~do Projeto de Lei do Senado n" 132, de 1991,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 107, DE 1991

Discussao, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara n° 107, de 1991 (n° 1.877/83, na C.asa de origem), alterando dispositivos da Lei n° 6.19~. de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório úc Danos PessoaiS .causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob o n° 40, de 19'}2. da Comissão
- de Assuntos EconOmicos.

13

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 106, DE !991
Discussaa, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que acrescenta dispositivos ao an. 8° da Lei no 8..134, de Zl
de dezembro de 1990, que altera a legislaçao do IIIIilosto de
Renda e dá outras providênc-ias, tendo
PARECERES, proferidos cm Plenário, Relator: Senador cartas Patrocínio.
-Favorável, nos termos de subs_titutivo que oferece

14
0°

REDAÇÁO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 108, DE 1991

do Projeto de Resolução no 20, de 1992; de iniciativa da C..omis.o;ao de Assuntos EconOmicos., que modifica a Resoluça.o
no 50, de~ 19 de sctemhro de 1991.

REQUERIMENTO
N° 264, DE 1992

Votação, em turno 6níco, do Requerimento n° 264, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado n° 121, de 1991, de sua au"toria, que 11 determina a contagern como tempo de s~rviço no
exterior, para todos os fins, os perfodos em que o diplomata
cônjuge de serViço no exterior, para todos os fins, para acompanhar cônjuge n~ exterior, nos termos da Lei n° 5.887, de
31 de maio de 1973".

7

de sua autoria 1 que dispCe sobre o dePoimento de autoridade ou cidadao perante as Comissões da Câmara dos D~puta

REQUERIMENTO
N° 112, DH 1992

1992, de autoria do Senador Amir l.ando. wlicitando, nos
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PROPOSTADEEMENDAÀCONS1ITUIÇÃO
N"l,DE1992~
~~

Discus.<Jio, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituiça.o n° 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alfnea "c" ao inciso ITI, do ar1.
!50, da Constituição Federal. (2' sessão de discussão.)
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
- ---- ----(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)
PORTARIA N• 25, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais, resolve designar ALA YLSON
RIBEIRO PEREIRA, Assessor legislativo, WILSON RO·
BERTO THEODORO, Assessor Legislativo, e MARGA·
RETH ROSE NUNES LEITE CABRAL, Analista-legisla·
tivo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem ComiSsão de Inquérito incumbida de apurar os fatoS- constantes dos
Processos n~ 000722190-1, 000783/90-0 e 011586/90:7.
Senado Federal, 27 de maio de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Priineiro-seàetáriO-.
PORTARIA N• 26, DE 1992.
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de sua
competência regulamentar,_ e tendo em vista o_ que consta
dos Processos n~ 006645/92-5 e006644/92'9, resolve, prorrogar
por 60 dias, nostermos do art. 152 da Lei n' 8.112, de 1990,
o prazo dos trabalhos das Comissões de Inquérito designadas
pelas PortariaS n,.~ 7 e 8, de 1992.
Senado Federal, 27 de maio de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 27, DE 1_992
O Primeiro Secretário do senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resOlve prorrOgar~ pof 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 152 da Lei n• 8.112, de 1990,
o prazo para a condusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n' 9, de 1992. ·
Senado Federal, 27 de maio de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.·- PORTARIA DO DIRETOR DA
SECRETAIUA ADMINlSTRATIVA
N•I, DE 1992
O Diretor"-da Secretaria Adminlstnúh'a, -H.O uso de suas
atribuições_ regulamentares,
Considerando o grande volume de documentos rec;ebidos,
diariamente, pelo Serviço de Protocolo Administrativo;
Considerando que alguns documentos não necessitam
transitar por aquele Serviço;
Considerando, ainda, a necessidade de desburocratizar
a máquina administrativa e, conseqüentem~nte, reduzir adespesa decorrente da autuação de tais documentos, _
Resolve:
Art. 19 O Serviço de Protocolo Administrativo não receberá, para fins de formação de processo (autuação), os documentos relacionados em anexo, devendo os interessados entregá-los diretamente aos órgãos responsáveis pelos respectivos
assuntos.
Art. 2"' Esta Portaria entra em vigor a pãrtir do dia
!• de junho de 1992.
Brast1ia, 27 de maio de 1992. -João Bosco Altoé, Diretor
da Secretaria Administrativa, cm exei"cício.
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE NÃO
NECESSITAM TRANSITAR PELO
SERVIÇO DE PROTOCOLO AD!V!INIS'TRATfVO
(Art. 1• da Portaria n• 1/92-SADM)
1) Agradecimentos e elogios- 9<:Yetn ~er entregues no
Serviço de Cadastro Fundacional-,- SECADF, para registro
nos assentamentos funcionais;
--
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2) Cancelamento de salário-fami1ia- basta o interessado
dirigir-se ao SECADF, que o cancelamento será feito, de
imediato, no terminal;
3) Certidõe'S de nascimento- as cópias devem ser entregues no SECADF, acomiJanhãdas do original, para fins de
conferência e posterior registro nos-assentamentos fun_cionais;
4) Comunicação de devolução de carro- deve ser entre.gue no Serviço de Transporte;
5Y ComunicaÇãO de múdança de endereço ~ deve ser
feita, pessoalmente, no SECADF;
6) COnvocaçãO judiciã.l de servídor- os ofÍcios de convocação de servidor devem ser entregues no Gabinc;:te do Diretor
de Pessoal;
7) Diplomas de cursos do Cedesen, Prodasen e de outras
entidades (exceto os de escolaridade) -devem ser apresentados, por cópia, acompanhada do original, ao SECADF,
para registro nos assentamentos;
8) Divulgação de notas "pelo Dim-Dom" .:.... o pedido
deve ser feito à Secretaria de Comunicação SOcial;
9) Documentos referentes a servidores do Cegraf e Prodasen - devem ser ent~~gues nos respectivos órgãos, Uma
vez que eles possuem Serviço ·de Protocolo próprio;
10) Freqüéncia ou alteração de freqüência de senadores
e servidores (inclusive requisitados)- o boletim, relação ou
ofício deve ser entregue no Serviço de Cadastro Funcional;
11) Pedidos de chave- devem ser entregues na Subsecretaria de Serviços Gêrais;
12) Pedidos de crachá e de identidade funcional-devem
ser feitos no 5' andar (SSAPES);
·
13) Pedidos de filiação ao IPC - devem ser entregues
no IPC, e este encaminhará à SSAMS, para as informações
que se fizerem necessáriàs. Uma vez cumpridas as formalidades, o IPC encaminhará a documentação ao Protocolo, para
formar processo, para fins de desconto em folha.
o

ATA DA 11' REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de maio de 1992
À-s dez horas do_ dia vinte e cinco de maio de um mil
novecentos e noventa e dois, reuniu-se ri Conselho de Administração do Senado Federal, sob a Presidência do Senhor
M~noel Vile.la de Magalhães_, Diretor-Geral, com a presença
da Senhora Fátima Regina de Araújo Freitas, Diretora da
Secretaria de Documentação e Informação; ·e dos Senhores:
Guido Faria de Carvalho, Secretário-Geral da Mesa; Theo
Pereira da Silva, Diretorda Assessoria; João Orlando Barbosa
Gonçalves, Diretor da Secretaria de Comunicação Social e
João BÇ>sco Altoé, Diretor Interino da S_ecretaria Administrativa.·
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Luiz Paulo Garcia Parente, Diretor da Secretaria Legislativa, e Antonio José de Souza M-achado, Diretor da Secretaria de Serviços Especiais.
Dando início à reaniãá; o Senhor Presidente fez o registro
do eficiente trabalho desempenhado pelo Senhor João Orlando Barbosa Gonçalves, no curso dos acontecimentos políticos
ocorridos no último dia vinte e quatro, quando manteve o
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado informado com
notícias ainda a serem veiculadas pela grande imprensa-nacional, versando sobre denúncias formuladas pelo empresário
Pedro Collor de Mello, irmão do Presidente da República.
O Diretor da Secretaria de Comunicação Social foi efusivamente cumprimentado pelos demais Conselheiros.
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A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Senhor João Bosco Altoé, que:
Emitiu v·oto_contrário, em separado, ao Processo·n9
020072/91-0 que lhe havia sido concedido -visiaem 13-4-92.Neste processo é solicitado o· restabelecimento do pagamento
da Gratificação de Desempenho de Função Es:se"fiCial_à Prestação Jurisdicional, deferido pelo Ato n~ 22, de 1984, da Comissão Diretora.
- -Após amplo debate sobre a matéria por sugestão do Senhor Theo Pereira da Silva, o Conselho de Administração
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decidiu remeter o referido processo à Comissão Diretora para

que ela,- como autora do Ato n~ 22184, decida pela sua r~ vagação ou, se entender factível, a sua aplicabilidade.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da
reunião, lavrando eu, Marco Aurélio de Oliveira, Secretário,
a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo
Presidente do Conselho de Administração.
Sala de Reuniões, 25 de maio de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Presidente.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO II
QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1992

ANO XLVII- N'80

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, ·e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 14, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a elevar temporariamente o seu limite
de endividamento para emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Mato Grosso- LFTEMT.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'- É o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado a elevar, temporariamente, o limite
estabelecido no art: 6' da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, a fim de possibilitar a emissão __
e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Mato Grosso- LFTEMT, destinadas ao giro de 237.748.834 LFTEMT, _vencíve.is _em 1' de junho de
1992.
Art. 2'. A operação de créditos autorizadano art. 19 deverá ter as seguintes caracterís.ticas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de doze por cento a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 897 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

Tftulo

1-6-92

237.748.H:l4

640762

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Co1oc:açllo

Vencimento

Ttlulo

Data-Base

1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92

15-5-93
15-8-93
15-11-93
15-2-94
15-5-94
15-8-94
15-11-94

640348

1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92
1-6-92

640440
640532
640624

640713
640805
640807
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALIIÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Blec:u.tivo
CARI.OS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltrativo
!.U!Z CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSID COlmNHO MADRUGA
Diretor Adjunto
·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.preaao &ob reaponsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS
Semenral ~·N·~···-······N

......."..-·······-·---·-·--·-·-·---......__.___CJ$ 70.000,00
Tuagem 1.200 exemplare:>

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa:~ Lei n' 4.660, de 7~de fevereiro de 1984 e Decretos n"' 1.658 e 1.660,
de 8 de novembro dé 1985; 1.605, de 14 de junho de 1989 e 1.358. de 30 de março de 1992.
Art. 3•. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de Maio de 1992. -Senador Mauro Benevides.Pre.sidente.

SUMÁRIO
1~ ATADA99•SESSÃO, EM2DEJUNHODE1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N' 214/92 (n' 196/92, na origem), de agradecimento
de comunicações.
·

1.2.2 - Comunicação
- Do Senador Dirceu Carneiro, que se ausentará
desta Capital nos dias 2 e 3 do corrente mês, visando partiw
cipar da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e seu Desenvolvimento, ECQ/92.
1.2.3- Requerimento
- N• 345/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando do Sr. Ministro de Estado dos Transportes e
Comunicações, informações que menciona.
1.2.4- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Banco Centrar do Brasil, relatórios
sobre endividamentos dos Estados e Municípios referentes
aos meses de janeiro, fevereiro e ·março do corrente ano.
- Recebimento do Ofício n' S/9/92 (n' 783/92, na
origem), do Presidente do Banco Çentral do Brasil, solicitando autorização para que o Governo do Estado de Santa
Catarina possa emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Fin~nceiras do Tesoul'Q_ daquele
Estado- Ll'TSC, para os fins que especifica.

-Recebimento do OfíCio n9 "S-/1Õ/92 (n' 786/92, mi
do Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para que a Prefeitura MutiicíPá.I de São
Paulo (SP), possa emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras daquele Município
- LFTM/SP, para os fins que especifica.
- Recebimento do Ofício n9 787/92, do Presidente
do Banco Central do Brasil, sOlicitando do Senado Federal,
autorização para que o Governo do Estado do Mato Grosso
possa emitir e colocar no mercado, através de ofeitás públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele EStado- LFTEMT, para os fins que especifica.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA'-- Relato de
sua viagem à Estação Comandante Ferraz, no continente
antártico.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Falta ae ~
apreço do Governo Collor pelas normas jurídicas e pela
justiça social, demonstrada na Votação do Projeto de Lei
n9 2. 686/92, na Câmara dos Deputados, que pretendia corri~
gir a tabela do Imposto de Renda das pessoas físicas nos
moldes concedidos pela Lei n9 8.200!91, às empresas com
a atu-alização dos seus balanços.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 19/92 (n' 2.154/91, na
_Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a concessão de medidas cauteorig~m),_
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sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição
Federal.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 108/91,
Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre
do Senado Federal n"' 96/89. Apreciação sobreS:tada, nos- a composição da nierenda es.colar, e dá outras providências.
termos do § 2' do art. 64 da Constituição Federal.
.Apre~~ção sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da
Requerimento n~? 112/92, de autoria do Senador Amir
Constituição Federal.
Lando, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
Redação final do Projeto de Resolução n' 20!92, de _
nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no
iniciativa da Comissão de AsSu.D.tos Económicos, que modiJornal Folha de S. Paulo, edição de 29demarço de 1992,
fiça_al~esol~çãon' 50,de 19 de setembro de 1991. Apreintitulado "Desafio ao COngresso Nacional''~- ÃPreciaçãO
ciação _s~brestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constisobrestada, nos termos do § 2' do art. 64 da ConstítuiÇão
tuição Federal.
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/83, na
Federal.
Requerimenton' 139/92, de autoria do Senador Nelson
Casa· de Qrigem); alterando dispositivos da Lei n' 6.194,
Carneiro, solicitando, nos termos regimentaiS, a transcride 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatórib' de Danos Pessoais causados por Veículos Automoção nos Anais do Senado Federal do artigo "Ode ao Camtores de Vias Terrestres (DPV AT). Apreciação sobrestada,
peão", de autoria do Deputado Ulysses Guill":_arães, J?Ublinos termçs do§ 2~'_d_o art. 64 da ConstituiÇão Feder!il.
cado no Jornal Correio Braziliense, edição de 5 de abril
de 1992. ApreciHção sobreitada, TIOs--termos -do § 29 do
Projeto de Lei do Senado n' I 06/91, de autoria da
art. 64 da Constituição Federal.
Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivoS- ao
Requerimento n"' 203/92, de autoria da Senadora Marart. 8• da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
luce Pinto, solicitando, nos te-rmos regimentais, a retirada
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art.
do Projeto de Lei db Senado n9 287/91, de sua autoria,
que .. altera a -denominação ·da Superintendência_ da Zona. 64 da Constituição Federal.
França de Manaus - Suframa", Apreciação sobrestada,
Proposta de Emenda à Constituição n9 1/92, de autoria
nos termos do § 2' do art. 64 da Constituição Federal.
çlo ~enador Epitácio Cafe~eira, que acrescenta alínea "c"
Requerimento n9 ~64/92, de autoria do Senador Marcõ --- ao inciso III, do a,rt. 150 da Constituição Federal. ApreMaciel, solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regiciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art. 64 da Cqnstjtuição Federal.
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Lei do Senado n"' 121191, de sua autoria, que "determina
1.3.J - Comurrlcação da Presidência·
a contagem como tempo de serviço no exterior, para todos
Término do prazo sem que tenha Sido interposto recuros fins, os períodos em que o diplomata cônjuge de serviço
so, no sentido de inclusão ein Ordem do Dia, dos seguintes
no exterior, para todos os fins, para acompanhar cônjuge
no exterior, nos termos da Lei n9 5.887, de 31 de maio_ projetes_ apreciados, conclusivamente, pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania:
de 1973", Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do
- Projeto de Lei do Senado n' 11/91, que altera a
artigo 64 da Constituição Federal.
Requerimento n9 267/92, de autoria do Senador Eduar- Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro- de 1967, que dispõe sobre
a proteção à fauna, revoga a Lei n"'7.653, de 12de fevereiro do Suplicy, solicitando, nos termos do art. 172, índso I,
de 1988 e dá outras providências. À Câmara dos Depudo Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
t~dos.
Projeto de Lei do Senado n' 95/91, de sua autoria, que
-Projeto de Lei do Senadon' 189/91, que torna
dispõe sobre a divulgação dos principais devedores junto
obrigatória a publicidade da transferência de recursos, a
à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho
fundo perdido, da administração pública federal para Estae da Previdência Social e CaiXa Econôrrílca Fedefare-dá
outras providências. Apreciação sobrestada, nos termos do dos e Municípios, inclusive a seus órgãos e entidades, e
dá outras providências. Ao arquivo.
§ 2' do art. 64 da Constituição Federal.
1._3._2-~ Desi~açilo da Ordem -do_- Dia da próxima sesRequerimento n"' 268/92l de autoria do Senador ~duar~
são
do Supticy, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I,
do Regimento Interno, a inclusão em Orde~ _<:}o O:ia do
IA-ENCERRAMENTOProjeto de Lei do Senado n9 132/91, de sua autoria, que
2- ATOS DO PRESIDENTE
dispõe sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Depu.tados, do Senado
- N•' 222 a 225, de 1992
Federal e do Congresso Nacional.Apreciação sobrestada,
3- PORTARIAS DO 1• SECRETÁRIO
nos termos do § 2"' do art. 64 da Constituição Federal.
- N'' 28 a 30, de 1992
Requerimento n!' 289/92, de autori~ dO ~en_ª~or p_ario
4- ATA DE COMISSÃO
Pereira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado n' 36!92, de autoria do Senador Iram Sarai5- MESA DIRETORA
va, que dispõe sobre a aquisição de bens m:óveís ,P?r inter- _
6LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
médio de consórcio ou -o_:utra fofma associativa e_dá outras
providências, com os Projetas de Lei do Senado n"s 146,
7- COMPOSIÇÃO DÊ COMISSÕES PERMANEN-188 e 319/91, que já tramitam em conjunto. Apreciação ms

lares contra atos do Poder Público, e dá outras providênw
cias. Votação adiada, por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 6/92, de autoria do Senador
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Ata da 99a Sessão, em 2 de junho de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presiaência d~ Sr.- AJ~xandre Casta.
ÀS 14 HORAS R 30 MlNlTTOS, ACflAM,ÇR PRESENTES OS SRS. SRNADORI'S:

Alexandre Costa - Amir I.ando - Chagas Rodrigues
- Cid Sa06ia de C.arvalho - Dario Pereira - Dirceu car..
neiro - R~peridiAo Amin - Flaviano Meto-~ Francisco Rollemberg- Garihaldi Alves- Hugo Napoleão- João Calmon
- Joao Rocha- Jonas Pinheiro -José Hduardo- José Fogaça- José Richa- JulahY., Magatha~s- l.avoiSier Maia --I:evYDias -J.ouremherg Nunes Rocha- J.ourival Baptista- Lucfdio Porte lia- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Maurício \orrca- Mcira Filho- MoisCS Abrao - Odacir Soares
- Rachid Saldanha Der1i - Raimundo I.ira - Ronaldo Aragao- Ronan 1ito- Ruy Bacelar- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o-compareciri.lento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protei$ão de Deus, iodamos noSsO:s "trabalhos.
O Sr. 19 Secr_etário-ptbcCaerã·ã-leitura do Expediente.
É lido o ~eguinte
. _
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA_
De Agradecimento de Comunicações:
Ne 214, de 1992 (n' 196192, na origem)~ de 29 de maio
último, referente à aprovação das matériaS constantes das
Mensagens SM n'' 73 e 74, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !~Secre
tário.
É Üda a seguinte:
Excelentíssimo Senhor Presidente.
Informo a Vossa Excelência_ que ficarei ausente desta
Capital nos dias 2 e 3 p. v. visando participar da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e seu Desenvolvimento, ECO 92~ a se reali;zar na cidade do Rio de Janeiro.
Em 1<1 de junho de 1992. -Senador Dirceu Carneiro
, Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento de informações que Será
lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 345, de 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides, requeiro a Vossa ·Excelência,
com base no disposto no art. 216 do Regimento Interno, no
Senado Federal, combinado com o art. 50, § 29 , da Constituição Federal, sejam prestadas, pelo Exm9 Sr. Ministro de

Estado dos Transportes e Comitriicações, Dr. Affonso Camargo, as seguintes informações relacionadas com atiyidade a
cargo da Telebrás:
1 - Quantos telefones celulares foram postos à venda
em Brasflia'?
2 - QUantos desses telefones já foram vendidos? Quantos já foram entregues?
3 - Quais foram os órgãos federais -,do Legislativo,
' dO EXecutivo· e do Judiciário- que adquiriram telefonescelulares??
Quais as quantidades adquiridas por cada órgão?
4 - Qual o custo de aquisição de cada aparelho/linha?
Quais os custos de manutenção/assinatura e o c_u_~to de
utilização de cada aparelho?
Justificação
Consta que muitos órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta se apressam, tão logo abertas as incrições
para aquisição de telefones celulares no Distrito Federal, a
adquirir quantidades expressivas desses equípamentos, ·cujos
preços não são propiramente baratos.
Por outro Lado, como justificar tais facilidades de comunicação para burocratas de escalões inferiores, --Cujas necessidades sempre foram atendidas com bastante proficiêricia-pelos
meíos convencionais de comunicação?
Considerando a quadra difícil atravessada pela AdministraÇão Pública, vivendo à míngua de recursos para atendimento de suas necessidades mais comezinhas, é de indagar-se
do grau de prioridade que preside a aquisição de tais aparelhos, em quantidades difíceis de serem justificadas, ainda que
em situação de disponibilidade orçamentária.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1992. -Senador Pedro
Simon
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido vai à Mesa para deciSão.
A Presidência re~beu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endividamentos dos Estados e Municípios referentes aos ineses de janetto~ fevereíro e março do corrente
·
ano.
A rriatéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, pãra coilhecirrientO.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A .Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, o Ofício
ne S/9 de 1992 (n' 783192, na origem), solicitando, rios termos
da Resolução n<) 58, de 1990, do Senãdõ Federal, autorização
para cj_ue o GQv~rrtó do Estado de Santa Catarina possa emitir
e c.olocar no mercadq, atra_vés de ofertas públiCas, Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado LFTC, para os fins
que específica.
A matéria _será despachada à CQIJlisãO de Assuntos E,concômic_os.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
recebeU, do PresiQente do Banco Central do Brasil, o Ofício
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n' S/10. de 1992 (n' 786/92, na origem), solicitando, nos termos à Emabaixada do Chile, que foi Capitão dos Portos em Sergida Resolução n~' 58, de 1990, do Senado Federal, autorização pe, e do Coronel Aviador Paulo Cezar Correa Guerreiro Li.:.
para a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), possa emitir ma, Adido Aeronáutico junto à mesma Embaix3da.- - -e colocar no Mercado, através de ofertas públicas, Letras __ Em_ -Punt<J. Arenas, para viagem à Estação March, do
Financeiras daquele- Município LFfMISP, pãra oS firls qu_e_ Chile, somaram~se a nó~ _16 componentes_ da Força Aérea
especifica.
daquele País amigo. _
A matéria sc!iá despachada à Comissão de Assuntos EcoDia 27 pela manhã, partimos para March, viajamos a
nómicos.
uma altitude de 7 inil metros, sendo a temperatura externa
de mais de 30 graus ce"ntfgrados negativos. A velocidade média
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência fixou-se em 580 quilómetros. Após duas horas e meia de vôo,
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, o Ofício regressamos 30 Aeroporto Carlos Ibanês, em Punta Arenas,'
n~" 787, de 1992, de 1"' do corrente, solicitando, nos termos
· os ventos, a r:teve, as condições da pista e a teillp_eratura
pots
da Resolução n~' 58, de 1990, do Senado Federal_, autorização de 55 graus centígrados negativos, não permitiram 0 pouso.
para que o GoVerno do Estado do Mato Grosso -possa etnitir
Na manhã seguinte, dia 28' fizemos nova tentativa, alcane colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Fi- çando êxito. Por volta de maio-dia, descemos na pista gelada
nanceiras do Tesouro daquele Estado- LFf-EMT, para os da EStação March.
fins que especifica.
_ _Impossível traduzir, em palavras, a sensação que se tem
A matéria será despachada à Comissão-de Assunto~ Pco-:- ao_ pisar, ver e sentir· o ambieri.te do continente Antártico.
Nada se compara ·ao- espetáculo grandioso que não pode ser
nômicos, para ser anexada ao Ofício fio? S/, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre COsta) -Há oradOres_ OOrihécido, por mais- QUe desejemos, dos livros. nas fotografias
· - - -- - OU nas "iffiagens do cinema e da televisão. O dia era claro,
inscritos.
Concedo a paalavra ao nobre Senador Lourival Baptista. claro e calmo.
A temperatura era de 16 graus centígrados negativos e
O SR- LOURIVAL BAPI'ISTA (PFL SE. Pronuncia o a sensação térmica de 22 graus centígrados negativo&.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, na viaNa Base March, residem cerca de 70 peSsoas, dentre
gem de trabalho que fiz à Antártica~ reãlizada nos dias as quais Senhoras e crianças de 7 famílias.
25,26~27 ,28, e 29 de maio -último, dentro do Programa AntárDe helicóptero, fomos para a Estação HC_omandãritê Fer-=tico Brasileiro- PROANTAR, o Exm~'. Sr.-Miriistro da Mari- fiZ" .-há aproximadamente 25- minutos.
nha, Almirante de Esquerda Mário César Flores, distinguiu
Do alto, conteinplamos a vastidão branca, no mar gelado
esta Casa, convidando-me para conhecer a Estação Brasileira dos icebei-gs , algumas focas e pinguins- os últimos a partirem
"Comandante Ferraz", contruída a partir do verão de 1983/84, para o Norte diante do rigor do inverno. Finalmente, no manto
na Ilha Rei GeOrge, flo Afquipélago das Ilhas Shetlands do -branco do continente Antártico, os 57 módulOs que compõem
Sul, próximo à Península Antártica.
a Estação brasileira.
Na aeronave Hercules C-130, da F AB, viajamos do
-Ã frente do m6clulo principal, a bandeira da Pátria tremuRió de jan~iro a Pelotas, Rio Grande do Sul, dia 25.
lando, rlo mastro que apontava ao céu. O fervor patriótico
No dia seguinte, voamos para Ponta .Arenas, n·a Repú- DOs empolgou.
blica do Chile, num percurso de 6 horas e meia sobre o mar,
O Brasil assinou o Tratado de Antártica em 1975, ria
no território argentino, e também sobre a província de Mega- condição de membro aderente. Em 1982, para alcançarmos
llan:es, já em território chinelo.
a situação que nos proporcionasse o status de membro pleno
Conipuseram a caravana brasileira, da qual participei: - cOm -direito a voto -·elaboramos o Programa Antártico.
o Vice-Govemad_or de Santa Catarina, António Carlos Kon- Assim, surgiu a Estação Antártica "Comandante Ferraz" e
der Reis; o Deputado Federal Euler Ribeiro; o Deputado quatro Refúgios, sendo 2 na Ilha Elefante, um na Ilha Nelson
Federal Paulo Roberto Bauer, Secretário de Educação do e um na Ilha Rei George.
Estado de Santa Catarina; o Vice-Almirante da Reserva Ibsen
Desse modo, cumpre o nosso País papel de destaque
de GUsmão Câniara, Presidente da SOCiedade Brasileira de na implementação do Tratado Antártico, celebrado_em
Proteção Ambiental e Consultor da União Mundial para Con- 1957/58 por 12 países: África do Sul, Argentina, Austrália,
servação Ambiental; o Contra-Almirante Intendente, Octávio Be1gica, Chile, Estados Unidos da Amércia, França, Japão,
Melo de Almeida Filho, Diretor de Finanças da Marinha; Nova Zelândia, Noruega, Inglaterra e União Soviética.
o Contra-Almirante Augusto Cézar Ozório, Sub-Chefe de
Visa o tratado do Antãrtico, basicamente, os seguintes
Logística do Estado-Maior da Armada; o Contra-Almirante \)bjetivos:
Roberto Costa Ferrenho, Secretário da Corriissão Intermi--uso da Antártica apenas para fins pacíficos;
nisterial para Recursos do Mar; o Jornalista Márcio Moreira
-liberdade de pesquisa científica e promoção da coopeAlves; o Capitão de Mar-e-Guerra Francisco Alves; o Capitão ração internacional no Continente;
de Mar-e-Guerra Antônio Carlos Monteiro; o Capitão de Fra-proibição de qualquer atividade de natureza militar;
gata Eduardo Estrela Aranha, Coordenador; o Capitão de
-congelamento das reinvindicações territoriais;
Fragata Arlindo José Silveira, Assessor Parlamentar; o Capi- proibição de explosões nucleares e de deposição de
tão de Corveta Salvador Tadeu Guedes, Assistente, e as pes- resíduos radioativos;
quisadoras: Neusa Maria Paes Leme e Liliana Rizzo Piazza,
-preservação do Eco-Sistema Aritártico.
do Centro de Rádio Astronomia e Aplicações -Espaciais,- da
Coriduz o Programa Antártico Brasileiro o MinistériO
Universidade de São Paulo, INPE - "Instituto Nacional de da Marinha, através da Comissão Interministerial para os RePesquisas Espaciaisn - Mackenzie- UNICAMP.
cursos do Mar. Dirige a Comissão o Almirante Roberto FerreDevo ainda registar a presença em Ponta Arenas do Capi- nho, a cujo trabalho desejo, aqui, fazer um registro, sucinto
tâ_9'deMar-e-GuerraLuizCostaAibemaz,AdidoNavaljunto e especial da ação do Almirante Roberto Costa Ferrenho,
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que também foi Capitão dos Portos em Sergipe, onde teve
destacado desempenho. É um militar que -orgulha a Nação
Brasileira.
Na Estação Antártica ·~comandante Ferraz", o Instituto
de Pesquisa Especiais - INPE, do CN~q, subordinado à
Secretaria de Ciência e Tecnologia da :presidência da República, a Universidade de São Paulo, a .Universidade de Cam·
pinas e o Ministério da Marinha - reali~am um ambicioso
programa nas áreas das Ciéndas da Atmosfera, das Ciências
da Terra, das Ciências da Vida e da Geofísica da terra sólida.
Existem, atualmente, no Continente.Antártico, estações
e bases militares de vários países. As-pi'iriCípãiS ünf<lãaes: SãO
mantidas pelo Brasil, Polónia, extinta" União Soviética, China,
Chile, Argentina, Estados Unidos da América, Inglaterra e
Alemanha, em número de dezoito.
A unidade brasileira denominada "Estação Ailtártica Comandante Ferraz", é chefiada pelo Capitão de Fragata Arnaldo Sonato Martins Caiado.
No inverno, permanecem na EstaçãO 13 brasileiros ·
8 militares e 5 pesquisadores.
. _No verão_ esse número se eleva para 36.
Atualmente lá estão os nossos patrícios: Capitão- de- Fragata Arnaldo Sonato Martins Caiãdot Gapitão de Corveta
Hugo Marcelo Vieira de Melo, Capitão Tenente Médico Sér·
gio Alexandre Rocha Rabello, 2' Sargento Joaquim Coelho
de Morais, 39 SargentOS- Antonio Raulino Petri, CartõS ~O
berto Pinheiro Junior, José Ricardo Alves. de Oliveira, Calvo
Olavo _Vitória e os Pesquisadores Romulo Alves Barreira.
Francisco Raimu_ndo da .Silva, Ramon Valli Martins, M_ário
Ferreira Baruel e Sergio Romeu Calbe_te Rocha~
A Estação está bem montada.
Possui laborátorio, biblioteca, sala de Coniuilicações, sala
de vídeo, enfermarias, anipla sala de estar, sala de ginástica,
cozinha, equipamento de processar lixo, htYanderia, dois conjuntos geradores de energia elétrica, camarotes e instalações
sanitárias.
O Hercules C-130 da FAB que nos levou à Antártica
esteve sob o Comando de um Major Aviador da Força Aérea
B'rasileira. Coordenou a viagem o Capitão de Fragata Eduardo
Estrela Aranha.
Ao concluir, desejo formular ao CongresSo Nacional ~ce
mente apelo no sentido de, no próximo Orçamento da União,
dotar o Programa Antártico Brasileiro· de Recu"rSos que "ópennita pro·sseguir no trabalho notável que realiza. a _começar
pela instalação de equipamentos que assegurem a captãÇão
de imagem e som, via satélite, da televisãO brasileira e as
ondas de estações rádio-emissoras nacionais, de modo a per~
mitir a uniformidã.de e a ampliaçãõ das comunicaçõeS externas
com a Estação "Comandante Ferraz".
Cumpre-me.agradecer ao Sr. Ministro da Marinha, Almi~
rante Mario ·cesar Flores, a oportunidade que me ofereceu
de conhecer o trabalho de abnegados brasileirOS na Antártica,
um trabalho de extraordinária importância que tem tido a
repercussão que merece,
Estendo este agradecimento, pela atenção com que fui
distinguido, aos Almirantes e Oficiais super1ores da Marinha
que particip3rain da Missão, de IDaneira especial ao Coman~
dante Arlindo José Silyejra, assessor parlamentar, que me
comutou com as maiores atenções e confio em qUe a Marinha
prossiga na realização dessas viagens de trabalho e as divulgue
para o conhecimento e orgulho do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o trabalho da Marinha
Brasileira e da Comissão Interministc.riã.l para os Recursos
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do Mar da Antártica é testemunho vivo do destino, da gran~
ci'eza e do futuro do Brasil.
E! a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUito bem!
Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Ale~xandre Costa) - Concedo a
pafavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'l"l e Srs, Senadores,
se não soubéssemos que a proposta maior do Governo Collor
de Mello é arrasar o Estado brasileiro em proveito das elites
nacionais e do capital estrangeiro, diríamos que seus projetes
são caminhos que terminam sem chegar ao fim
·
Pe fato, uma grande quantidade de a tos do Poder Execu~
tivo.é meramente casuística, e, pior que· isso, Dão-revela nenhu~
ma preocupação com as normas jurídicas e éticas. Em síntese,
o atual .Governo não age sob o império da lei e da justiça.
Infelizmente, o jogo do Governo consiste em siinular preocupação com o bem comum, quando seu único propósito é
__ _
favorecer a classe dominante.
Assim tem sido desde o primeiro dia do atual Governo,
quando o Plano Collor I atropelou os maís cbme:tinhos princípios do Direito e Os maiS elementares procedinientos éticos.
Depoís, essa cqnduta_ de ferir as normas passou a ser lugar
comum no ·âmbito governamental. Hoje, esse comportamento
é a regra· geral das ações do Poder Executivo.
Por .isso; O povo brasileiro deixou de acreditar no Governo, cujo mau exemplo explica, em grande parte. o desalento
cívico que tomou conta da Nação. Além _disso, o Governo
conseguiu, com seus atos insanos, enxovalhar de tal maneira
a honra nacional que quase ninguém mais --' muitas· vezes
nem mesmo seus próprios aliados - consegue permanecer
tranqüilo diante de suas mais simples ações.
Já começam a aflorar outras· irregularidades, como as
ocasionadas pela Lei n' 8.200, de 28 de junho de 1991, que
dispõe- sóbre a correção monetária das demonstrações finan~
ceitas para efeitos fiscais e societários.
Nos últimos dias, a imprensa tem dedicado muitos comentários ãs trapalhadas ocasionadas por esse diploma legal, cujos
resultados têm sido péssimos para os cofres'da União. Ê que,
concebida para favorecer pessoas jurídicas no que diz respeito
ao pagamento_ do Imposto de_ Renda, a lei pode levar a um
rombo da Receita Federal de até 12 bilhões de dólares.
Em resumo, os antecedentes da Lei n~" 8.200/91 remonÜÚlJ. _
ao Plano Collor I, editado em mãrço de 1990,- cujos reflexos
negativos, porém, continuam-presentes na ecotiõffiiãbrásiléita
até hoje.
Coin efeito, aS conseqüências danosas que agora Começam a ser sentidas na arrecadação federal tiveram origem
no início do atual Governo, e se devem ã sua decisão de
impedir que parte da inffação de março e a de abril de 1990
fossem incluídas no índice de correção do património líquido
das empresas no balanço daquele ano, o que acarretou um
expurgo, no índice da inflação, de 104%, montante que dimensiona os· prejuízos cauSadOs pela "iiiedida ãs empresas, aos
patrimónios do FGTS e do PIS/PASEP e às cadernetas de
poupança.
Em 1990, as empresas usaram, para corrigir suas demonstrações financeiras, o BTNF- Bônus do Tesouro Nacional
Fiscal, calculado em 845%, valor inferiOr aOs J .476% da inflação medida pelo !GP- índice Geral de Preços, da Fundação
Getúlio Vargas, e aos 1.795%, relativos ao IPC
índice
de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE. Dessa forma,
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houve, nos balanços das empresas,- uma correção a menor,
a qual lhes impôs um lucro fictício: Foí sóbre esse lucro que
as empresas pagaram o Imposto de Renda relativo ao ano
de 1990. Mais precisamente, -essa situaÇão se veriffcQ_u naquelas empresas cujo património líquido superava seu ativo permanente.
Pressionada pelas empresas, a equipe económica do Governo, reconhecendo ter manipulado a correção monetárfa
no ano anterior, envio.u 3o Congresso Nacional, e~ abril de
1991, projeto de Lei que determinava a correçãu dos balanços
pelo INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor, a
partir de fevereiro de 1991, ao mesmo tempo que permitia
às empresas realizar uma correção eSpecial do balanço de
1990 pela inflação real, para efeitOs coritábeis e fiscãís.-Ttaduzida em números, a correção estipulada pela Lei
significoU 107% nos valores dos balanços das empresas para
corrigir a diferença de 1990.
E evidente que o Projeto de Lei, encaminhado ao Congresso Nacional, onde recebeu emendas antes de ser aprovado
e convertido na Lei n9 8.200/91, sigriificava uma confissão
do Governo de que impusera às eiripresaS, erif 1990, uma
manipulação da correção de seus balanços.
Sr._ Presidente, Srs. Senadores, elaborada para desfazer
um complicado embaraço promovido pelo Plano Collor I,
a Lei n'? 8.200/91 acabou por promover outros imbróglios.
· O primeiro deles diz respeito à queda real da arrecadação
relativa às pessoas jurídicas. Somente no primeiro trimestre
do corrente ano, a queda foi de 52,7% em relação ao mesmo
período de 1991.
Outro embaraço, diretamente relacionado ao anterior,
decorre do disposto nos incisos I e II do art. 3". Nesses dispositivos, afirma~se que a parCela da correção monetária das demonstrações_financeiras, relativa ao período-base de 1990,
que corresponder à diferença verifiCada no ano de 1990 entre
a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, e
a variação do BTN Fiscal, poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de
1993, à razão de vinte e cinco por cento ão anO~ -qu-ando
se tratar de saldo devedor, ou será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de
acordo com o critério utili~ado para a determinação do lucro
inflacionário realizado, quando se tratar de saldo credor.
Considerando esses dispositivos, alegam os empresários
que a lei reconheceu o· direito que, antes, llies havia sido
subtraído. No entanto, entendem que a protelação das amortizações nela prevista é inconstitucíonã.l. Decorre daí que, mediante liminares obtidas na Justiça, as empresas fizeram o
abatimento do imposto já no balanço de 1991. Dessa maneira,
a queda da arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, previsto para iniciar-se em 1993, começOu, efetívamente a partir do corrente ano.
Graças a essas liminares, as empresas que estão promovendo a dedução a partir de agora ficarão dois anG>s, em média,
sem pagar Imposto de Renda. Apenas para exemplificar, recorro à Folha de S. Paulo, edição de 3 de maio de 1991,
que cita o caso da Companhia Suzano de Papel e Celulose.
uNo ano passado••, afirma o periódico, "a empresa já não
recolheu Cr$11 bilhões de IR e ainda tem Cr$15 bilhões para
abater nos próximos balanços".
De acordo, ainda, com a Folha de S. Paulo, hs6 o· Banco
do Brasil poderá ficar oito anos sem pagar o-IR, ein decorrência do saldo de Cr$2 ,23 trilhões entre a correção monetária
de seu patrimônio líquido em 90 pelo IPC daquele ano
(1. 795%) e a permitida na época pelo Governo (845% ). Signi-
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fica isso que a.insitituição poderá abater Cr$1 trilhão do seu
IR a pagar, a partir de 93, numa proporção de 25% por
ano. A cifra equivale a 8,29 vezes_ o .valor_ do_ imposto que
o "Banco do Brasil pagou em 1991''.
·
Qiante de Centenas de outros caso.s semelhantes_ aos ~nu
merados, o Gov:erno dá-se conta, agora- tardiamente, digase de passagem - , de que s.e _tornou a principal vítima -de
seu próprio casttfsmõ. Eni conseqüência;- prete-nde a suspensão, através da Procuradoria-Gei:àl da República, da aplic:~:ção
da Lei n"' 8.200/91, -pOr -inconstitucionalidade. A rigOr, o que
deseja o Governo é tão-somente impedir as ações das empresas na Justiça para a redução do imposto de renda por elas
devido.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. na esteira dos imbróglios
já citados, OutrOS poderão surgir.
Entendem os jUristas· que, da mesma forma _que o GoVerrio se apoaeiou indevidamente do dinheiro das pessoas
jurídicas, cobrando-lhes Imposto de Renda sobre Lucros Irreais em 1990, ele avançou, na mesma oportunidade, sobre
os patrimônios dó PISIPASEP, FGTS e dos saldos das caderrietaS-de poupança. Então, tendo em vista o precedente aberto
pela Lei n9 8.200/91, os trabalhadores e aqueles que tinham
caderneta de poupança em 1990 podem também reivindicar
na Justiça a correção dos saldos daqueles patrimôriioS- Pelo
IPC.
Diante de tudO isso, surge ~-evidência de_ que o Governo
Collor de Mello está pagando preço muito alto por seu desrespeito à ordem jurídica. Além disso, todos os indesejados resultados da Lei n'? 8.200/91, põem em relevo as profundas contradições existentes nas ações do Poder Executivo.
A Lei n" 8.200/91 demonstra fartamente as discrepâncias
intrínsecas ao próprio Governo: ·se foi ela concebida para
favorecer as pessoas jurfdicas, por- que se cogita·, ·agora, da
suspensão de sua aplicação? Se o Gov.erno não a queria, por
que tomou a iiüciativa ---de enviá-la ao Congresso Nacional
e a sancionou sem nenhum veto? Se o _verdadei_rQ escopo
da lei era sanar injustiças praticadas pelo Plano Collo_r I em
relação às pessoas jurídicas, não deveria ela ter-se ocupado
também de promover a mesma justiça relativamente às pessoas que possuíam, à época, cadernetas de poupanças, e aos
patrimônios dos trabalhadores, expressos pelo PIS/P ASEP
e pelo FGTS?
_.
Em essência, essas questões, que colocam ein- eVidência
taiitas contradições_ do Governo,_ rião podem· Ser réspondidas
se não são levadas em consideração seus compromissos com
a classe dominante, pois são as alianças do governo com a
elite econômicá do País que de_terminam as ações a serem
executadas em cada momento. Vía de regra, essas ações visam
a conceder algum priVilégio aos aliados do Governo.
. Em·- ãSsiiri- seõdo, Corilpreeildé-sé- m-elhor o signifiéaâo
do casuísmo nas decisões do Governo Collor. É através dele
qUe se ·cànsegu-e Diirlar a ordem jurídica para se-favorecerem
as elites.
__
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa conduta deplorável
do Governo pode ser observada em outros episódios recentes.
Ela manifestou-se na votação do Projeto de Lei n 9 2.686,
de 1992, de autoria do ilustre Deputado Carlos Alberto Campista, que corrigia a tabela do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas do exerCício de 1992, apurado na declaração do ajuste
anual do ano-base de 1991.
.
-como se· sabe, a proposta pretendia igualdade de tratamento entre os contribuintes pessoas físi,cas e jurídicas, umã
vez que as empresas, graças à Lei n"' 8.200/91, tiveram direito
de atualizar seuS balanços pelo INPC em 1991, ao passo que
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a tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físícãs não foi
corrigida durante vários meses do mesmo ano, o que lhes
acarretou a cobrança de mais impostos.
O Projeto de Lei propunha eliminar, no-que ·concerne
às pessoas físicas, a defasagem existente entx:_e a tabela oficial
e a tabela real, da ordem de 20%, na faixa de rendimentos
sujeita à alíquota de 10%, e a aproximadamente 22%, na
faixa de rendimentos sujeita a 25%.
' ,1. ' ·
Essa defasagem é conseqüência direta de.práticas casuísticas governamentais, pois ~s tabelas de cálculo do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas, -antes indexadas pelo BTN,
deixaram de ser regularmente atualizadas, a partir do momento em que o BTN foi extinto pela Lei n" 8.177, que aprovou
o Plano de Desindexação da Economia Brasileira.
Então, por conta da Lei no:> 8.200/91, as tabelas do períodocompreendido entre os meses de feve(e.i~o~ e junho de 1991
permaneceram com valores constantes, apesar de a inflação
ter tido, no mesmo período, evolução ascendente. Não bas~
tasse isso, no período seguinte, entre os meses de agosto e
outubro, a Lei nç. 8.218/91 impôs novo congelaMento à tabela,
apenas corrigida nos meses de novembro e dezembro de 1991,
pelas Leis n•' 8.253/91 e 8_269/91.
Do que estabeleceram esses diplomas legais, resultou que
a atualização global ocorrida ao longo do ano de 1991 não
(oi suficiente para compensar, na tabela do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, ã desvalorização da moeda causada pela
inflação. Dessa forma, a aplicação da tabela -oficial tomou-se
flagrantemente injUsta, porque gerou cobrança, às pessoas
físicas, de impostos maiores do que os devidos, além de ter
constituído implícita ofensa ao -princípio da legalidade, pois
aumentou impostos sem e:![pressa autorização legal.
Nada disso preocupou o Governo habituado que está
a desconsiderar a justiça e as normas jurídicas. - De acordo, então, com sua prática habitual, o Governo,
diante do Projeto de Lei n 9 2.686, do nobre Deputado Carlos
Alberto Campista, passou: a promover verdadeira batalha para
impedir sua aprovação, levando os partidos que lhe dão sustentação a realizar bem artic::uladas manobras regimentais.
A estratégia surtiu ós efeitos desejados. No lugar do Projeto de Lei que alterava a tabela do Imposto de Renda das
Pessos Físicas, a Câmara dos Deputados aprovou substitutivo
de autoria do relator, Deputado José Lourenço.. Segundo o
novo Projeto, que manteve a tabela elaborada pelo Governo,
São permitidas, agora, a dedução, na declaração do Imposto
de Renda, dos juros pagos nas prestações da casa própria
ao Sistema Financeiro da Habitação e a tributação apenas
sobre a diferença entre o aluguel pago pelo contribuinte e
o recebido por ele na locação de outro_ imóvel, quando se
tratar de alguém que seja, ao mesmo tempo, inquilino e proprietário de imóvel. Além-disso, o projeto aprovado corrige
a tabela dos produtores rurais em 65,85%. Na verdade, foi
este último ponto, objeto de emenda aditiva de autoria do
Deputado Fábio Meirelles, Presidente da Confederação Na~
clonai da Agricultura, que garantiu a vitórja ao Governo.
O êxíto do Governo ~ é vergonhoso reconhecê~lo é sinal desses novos tempos da administração pública brasi~
leira, caracterizadamente mesclada por Ministros dos mais
diferentes matizes partidários, arrebanhados para dar susten.:
tação a um Governo fraco. A não_aprovação, na Câmara
dos Deputados, do Projeto da correção da tabela do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas toma-se, assiin- o maior indício
da reintrodução, no Congresso Nacional, do clientelisn10, a
outrora denominada prática do "é dando que se receben.
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Aguardemos agora Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
o Projet() aprovado na Câmara dos Deputados chegue ao
Senado. Terá ele, aqui, o mesmo éxito?
- - É difícil prever isso.
Antes, quando votou o aumento do salário mínimo, o
Senado Federal não Se aJinhou ao Governo e aoS interesses
da classe dominante, a exemplo do que ocorreu na Câmara
d_Os_Deputados, cuja maioria CurVou--se duas vezes às pressões
gOvemarilentais: primeiramente, aprovando o valor de Cr$230
mil para o salário mínimo, conforme arbitrado pela equipe
económica do Governo, e, -depois, derrubando a correção
bimestral aprovada pelo Senado Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião da discussão
e votação do valor do salário mínimo, o Congresso Nacional
recebeu fortes pressões do Governo para fazer prevalecer
as regras por ele ditadas, todas elas de interesse das classes
empresariais.
Durante todo o episódio, o próprio Governo foi o maior
lobista das classes empresariais. Loquazes, seus agentes, entre
eles alguns de seus próprios Ministros, empenharam-se a fun~
do em demonstrar que a economia brasileira seria levado
aos caos, se fosse aprovado, para o salário mínimo? qualquer
valor que excedesse os Cr$230 mil estipulados ou qualquer
prazo de correção inferior a quatro meses.
Os mais diversos argumentos foram utilizados para garantir o valor de Cr$230 mil e a correção quadrimestral dos salários. Os que mais amedrontavam eram os que diziam ·respeito
à suposta quebra da Previdência Social e às desgraças que
3eriam impostas aos Governos Estaduais e Municipais, se o
valor aprovado fosse superior à cifra ditada pelo Governo
ou se a periodicidade dos reajustes fosse menor que a quadrimestral.
Ao tratar a questão, o Governo e os partidos que o apóiam
não. levaram em consideração, em nenhum momento, a situação de penúria em que estão Vivendo cerca de 19,9 milhões
de brasileiros, que ganham até um saládo míriimo~ Essa des~
preocupação a ninguém mais espanta, porquantO, em regime
de econOmia de mercado, conforme o credo liberal do próprio
Governo, é o mais forte que prevalece. Dessa maneira, convém a_o Governo e aos empresárioS- que o salário mínimo
continue tendo valor irrisóriO, em nada lhes importando os
preceitos da justiça social.
Também não lhes _importa o preceito constante da Consti~
tuição brasileira, que assegura ao trabalhador o direito a salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família,
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes perió~
dicas que lhe preservem o poder aquisitivo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, das explanações que acabo de fazer-lhes, emerge uma única e revoltante- condusão:
o Governo Collor de Mello não revela nenhum apreço pelas
normas jurídicas e pela justiça social, embora seja esse o
discurso que o Senhor Presidente da República tanto costuma
repetir à Nação.
Vergonhosamente, nenhuma coeréncia existe, então, entre o discurso governamental e suas ações.
Montado pelas elites para reforçar o liberalismo no Brasil,
Iienhum dos projetas do atual Governo revela outro propósito
senão o de conceder privilégios às classes dominantes.
Na verdade, a Nação, além de decisões casuísticas, nada
mais espera dele.
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
7
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Am.azonino Mendes - Antonio Mariz -- Elcio Álvares
Gerson Camata - Guilherme Palmeira-_::_ HenriqUe Al-

meida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- João França
-José Fogaça- José Paulo Biso!- Marco Maciel- Mário
Covas- Marluce Pinto- Ney Mararih_ão -_Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) :::..:_ Não há mais
oradores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum em plenário para deliberação.
Em conseqüência, o Item 1 da pauta de hoje fica
com sua votação adiada.
É o seguinte o item adiado:

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
· N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do_ Dia nos termos do art.
375 inciso VIII, do Regimento Interno,_ combina~o
com oart. 64, § 2' da Constituição.)
Votação, eiJI turno único, do ProjetO de Lei da
Cãmaran' 19, de 1992 (n'2.154191, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos
do Poder Público, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa~ favórável ao Projeto ê às
Emendas n.,.s 2 e 3; -nos termOs de substitutiVo que oferece; e contrário à Emenda n<:> 1.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Qs Itens de
0 çc; 2 a 14 ficam com a deliberação sobrestada, nos termos
do § 2', do art. 64 da Constituiçã· Federal.
São os seguintes os itens_sobre_stados:
-2PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'6, DE 1992
(Em regime de urgência, nos temios do art. 336, -c, do Regimento Interno).
_
Discussão, em turno único, do Projeto d"e Resolução no:> 6, de 1992, de· autoria do Senador Raimundo
Lira, que prorroga a validade da Resolução do Senado
Federal n' 96, de 1989, tendo
PARECER favorável, sob n' 90, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Econômicos
(Dependendo de Parecer sobte o Substitutivo, de
Plenário.)
7
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REQUERIMENTO
N' 112, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento Ít' 112,
de 1992, de autoria do Senador Amir Lando, solic!tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do Editorial publicado no jornal
Folba de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
intiulado "Desafio ao Congresso Nacional."
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-4REQUERIMENTO
N' 139, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimenton"' 139,
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais
do Senado Federal, do artigo HQde ao Campeão", de
aUtoria do Deputado Ulysses Guimarães no Jornal Cor~
reio :Braziliense, edição _de 5 ~e abril de 1992
-_5REQUERIMENTO
N' 203, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 203
de 1992,' da Senadora Marluce Pinto, solicitando nos
termos regimentaís, a retirada do Projeto de Lei do
Senado 09 287, de 1991, de sua autoria, que Haltera
a denonlmação da Superintendência da Zona Franca
de Manaus- SUFRAMA."
-6REQUERIMENTO
N' 264, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 264,
de 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n~
121, de.1991, de sua autoria, que "determina a contagem como tempo de serviço no exterior, para todos
os fins, os períodos em que o diplomata cônjuge de
serviço no exterior, para todos os fins, para acompanhar cônjuge, no exterior, nos termos da Lei n"' 5.887,
de 31 de màio de 1973".

-7REQUERIMENTO
N' 267, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 267,
de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos
termos do art. 172, inciSO- I, do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n'-'95~ de 1991, d~ sua autoria, que dispõe sobre.
a divulgãção dos principais devedores junto à Secretaria
da_ Receit~ Federal, ~o Mjnjstét_io _do Trabalho e da
Previdência Social e Caixa Económica Federal e dá
outras ptóvldências.
-8REQUERIMENTO N' 268, DE1992..
Votaç~o, em turno único, do Requerimento n'-'268,
de 1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitarido, nos
termos do art. 172, inciSo I, do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem do Dia do Projetó de Lei do.
Senado n' 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe
sobre o depoimento de autoridade ou cidadã_o perante
as Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e do Congresso Nacional.
-9REQUERIMENTO
N' 289, DE 1992 .
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 289,
de.l992, de autoria do Senador Dario Pereira, solicitando a tramitação cOnjunta do Projeto de Lei do Senado n"' 36, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraíva,
que dispõe sobre a aquisição de bens móveis por inter-
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médio de consórcio ou outra formá__ asS.Qci_ativa e_ dá
outras providênCias, com os Projet05f de Lei do Senado

n•' 146, 188 e 319, de 1991, que já tramitam elll conjunto.

-10.- .
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• !08, DE 1991

-14-

Discussão, em turno-único, -da-Redação Final (ofe-

recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 148,
de 1992) do Projeto-de Lei do Senado n• 108, de 1991,
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição da merend_a escolar, e dá outras provi-

dências.

n• 8.134, de 27 de dezembrode 1990, que_altera a
legislação do Imposto de Renda, e dá "outras providências,- tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator:
senador Carlos Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece

-11-

REDAÇÃO FINAL _
(PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 20, DE 199~
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe-

recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 147,
de 1992) Projeto de Resolução n' 20,,de 1992, de iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos, que modifica a Resolução n• 50, de 19 de setembro de ),991.

-12PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'107, DE 1991
Discussão, em tUrno únicO, do-Projeto de Lei da
Câmara n• 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n• 6.194, de 19
de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de vias Terrestres (DPVAT), tendo PARECER favorável, sob o n-?40, de 1992, da ComíSSão- de Assuntos
Econômicos.

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 106, DE 1991
Discussão, em turno ·Unico, do Projeto de Lei do
Senado fi'? 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, que acrescenta dispoSitivos ao art. 8"? da Lei

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 1, DE 1992
Discussão, em primeiro ttirno, da Proposta de
Emenda à Constituição n'? 1, de 1m, de autoria do
Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alíneà c
do inciso III do art. 150, da Constituição Federal. (2~
se_ssão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
comunica ao Plenário que esgotou-se hoje o prazo previsto
no art. 91, § 3"? do Regimento Interno, sem que tenha sido
interpost0 recurso, no sentido de inclusão, em Ordem do
Dia, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1991, de autoria
do Senador Wilson Martins, que altera a Lei n"? 5.197, de
3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna;
revoga a Lei h' 7 .653, de 12 de fevereiro de 1988, e dá outras
providências; e
-Projeto de Lei do Senac!o n' 189, de 1991, de autoria
do Senador João Rocha, que torna obrigatória a publicidade
da transferência de recursos, a fundo perdido, da adminislração pública federal para Estados e Municípios, inclusive
-a seus órgãos e entidades, e dá outras providências.
As matérias foram apreciadas, conclusivamente, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projeto de~Lei do Senado n• 11, de 1991, 'aprovado,
vai à Câmara dos Deputados, e o de n'? 189. de 1991, rejeitado,
vai ao ar9u.ivo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhOS,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE T.T'l DA CÂMARA

lli~C'u~sao, cm turno único, do Projeto de Decreto I .cgislali\"O nu 27, úc I \..K)l (n•• ~0/')l. na Camara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conccs.o;;.c'io outorgada à Rá:tlio
(Inclufdo cm Ordem do Dia nos tcrr'nos do art. ?.75, in~ Hmi."-<;<,ra Aruana. l.tda., para explorar ~erviço de radiodifuciM> VIII, do Rcgimcnlo Interno. cnmhinado com o art. 64, são sonora cm onda méUia na <:idade de Barra do Garças,
§ z.•, da Constiluiçâo.)
E."~õtado de Mato Gros:m. (lkpcn<.h:ndo :Jc Pa'rcccr.)
Votação, cm tumo únko, do Projeto de_ T.ei ela Câmara no 1'l, Uc 1t)'J2 (n'' 2.15..f/91, na Ca.<oa de origem). de iniciativa do Presidente da Rcpúhlica, que dispOe sohrc a cdnccsPROJETO DE DECRTITO l.T'GISLAJ1VO
sao de medidas cautelares contra atos do Poder Pút"llico, e
N" 21!, DE 1992

N" 1'1, DE 1'1'12

providencia~. tendo
P~RI~CFR, proferido cm

dá outras

Plcnário. Relator: Senador
Maurfcio Corr<'a. favorável ao l'rojc~o c às Hmcnda'll_n"'s 2 e
3; nos termos de ,.uhstiuuivo que ofcreC"t"'; e contrário à Emenda n" I.

3

(Jnclufdo cm Ordçm dei Dia nos lermos do art. 353,
pc:1:rágraro úniCo. do Rcgimt>llto Inrcrno.)
Di~cuss."i.o, cm turno único, do Projeto de Decreto l.e-

gislativo n" 2/l, d~ I 9'12 (n" ~11'11, na Câmara dos Deputados),
que aprova o lito que outorga permissão à Rede Uapua de
N"27, DE 1'1'12
Rádios Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora
(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termos do·art. 353, pa- 0.'1 Cidade de Júlio de ('astilhos, Ec;tado do Rio Grande do
rágrafo único, tio H.cgiml"nlo Interno.)
Sul. (lkpcmlcndo de l'arccer.)

2

PROJETO DE IWCREID l.EGISI.ATIVO
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4

pa

DiSC'USS.1o. cm turno únko, do Projeto de nccreto T.cglsl:ttivo n" 2'J, de 1992 (n° 17f!l, na (~,mara dos Depurados),
que aprova o ato que outorga conce:;.,<;âo à R.."u.Jio Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusa.o

sonora na Cidade de Aracati,
do de Parerer.)

5

E..~tado

do Ceará. (Dependen-

P~OJET-: DE DECRETO I.EGISIATIVO
N 30, Db 1992

(Inclu(do em Ordem do Di3 nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto _de Decreto Legislativo !'1° 30, de t9<.n (n° 48,191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permiss.a.o à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., -para explorar serviço de radiodifusâó
sonora na Cidade de C-erro, E.,tado
.
do Rio Grande do Sul.

(Dependendo de Parecer.)"

6 PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
No 31 2 DE 1992

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, patágrafo único, do Regimento Interno.)
Discu~~o. cm turno único, do Projeto de Decreto Le·

gislarivo no 31, de l992'(n° 49!'11, na C'.amara dos Depurados),
que aprova

o

ato que outorga c.-onces..o;ao à Televisão Rio

Formoso !.Ida., para explorar serviço de radiodifusao de
sons e imagens na Cidade de Jaraf, Eslado de Goiás. (Dependendo de Parecer.)

7
.

PROJETO DR DT1CRETO LEGISIATIVO

W 32, DE 1992

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do ar!. 353, pa-

rágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úníco, do ProjetO

de- Decreto Le·

gislalivo n" ;32, de 1992 (n° 501'Jl, na camara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conccs;<;a,o- à Rádio Clube de
Votupdranga Ltda., para explorar scrv1ço de radiodifusão so·
nora na Cidade de Votuporanga, .Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

8

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N° 33, DE 1992

(fni:lurdcl em brdcni do Dia noS termos do ar!. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discus.çto, em turno único, do Projeto-de Decreto I.e-

_gi$1ativo no 3:1, de l9'n (n° 52Nl, na C'.amara dos Depurados),
aprova o ato que outorga permissão à Rádio C'.idade de
Cambuf Ltda., para explorar serviço de radiodifusl!o sonora
na Cidade de f"amhuf, Pstado de Minas Gerai~. (Depen-

~e

dendo de Parecer.)

9
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nora Cm onda média de :\mh1to IO<:al na Cidade de !\outo Soares, Estac.Jo da Bahia. (Dt•pc.·ndcndo de Pilreccr.)

PROJETO DE DECRETO I.EGISI..ATIVO
N" 29, DE l <l92

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do arr. 353,
rágraro único, do Rc~illl.f"nto Jntt"rno.)
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I'RO.II'TO DI' DECIWTO LF()(SIATIVO
N" 14, lll'. I W2

(lnC'Iufdo cm Ordc:-m do O ia nos termos do art. :15:\,. parágrafo únko, tio lolc~imcnto Interno.) .
l>i~usMo, cm wrno úmco. do l'roJC"IO de DcC"rcto I .C·
~lslativci n'' '\4, Ut..• 1t)(J2 (n" S'l ....JI, na ( '!\mara dos I Jcrutrtdos ),
que ~prova o ato que ou10qm pcrmi"-o;,no à Rúd.io ~ornai de
Souto Soar~ 1 túa .• pam cxplorc1r ~crvJço Uc r<\{.\irxhfus!'to so-

lo

P~OJFTO

11

PROJETO DE DECRETO I.EGISIATIVO

DI' DFC'RFTO l.I'GISLATIVO

N 15, DI·. !'I'J2

(lndufdo cm Ordl"m do Oia nos lermos do art. ::\5:\, parágrafo único, do Regime-nto Interno.)
1)iscuss.;'1o, em lurno único, do Projclo de Decreto Legislativo n'' :15, de I'J'.J2 (o'-' 57/'Jl, na ('ârn.:'lra dos l)eputados),
que aprova o ato gue outorga permis.<>.."\o à Sociedade Rádio
sao Jos.C: I .tda., para explorar serviço de radic:x.lifusâo sonora na ('idade de l~rcchim, l~statlo do Rio Grande do Sul. (IJcpendcndo de Parecer.)
N<' 36, D H 1992

(lnclu(do "enrórdcm do Oia _nos ter""?~ do art. 351, parágrafo (mico, do Regimento Interno.)
- nisC"US.~(). cm-turno únH.•o, do Projeto de n(.creto Legislativo n" ~,, úc (9'12 (n" 5W~Jl, na C~mara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga pC'rmis.-;ao à R:'ídio Mutu(pe
FM 1 tda., para <"xplorar servi\'0 de radiodifusfin wnora na
Cic.J:u.fc de Mutuípc, I :"~tado da llahia. ( I>cpc..-ndcndo tic l,:1rcccr.)

12

PROJETO D.E DF.C'RETO I.EGlSLATIVO
N" 37, J)ll I W2

(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termo~ do art. 353, parágrafo único, do Rcgimt·nto Interno.)
f)ist"us~o. cm turno único. do Projeto de Decreto T.egi!i.lativo n" :47, de 1992 (n° 70/91, na Câm.1.ra dos. Deputados.),
que aprova o ato que renova a pcrmiss!\o outorgada à Rádio
Slf'rcu Pérola de Birigui FM l.tda., para explorar serviço de
raüi<xlifus.:'\o sonora cm frcqü~nda modulada na Cidade de
Uirigui, Estm.lo de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

PROJI'TO DE DECRETO i.ECliSIATIVO
N° 38, DI~ 1992
(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termos do art. :\5:\, pa-

13

rágrãfo único, do -Kcgimcnto Interno.)
Discus..~o. em turno único; do Projeto de Decreto Le·

gls!ativo n" :11!, de !'I'Jl (n" 74!'1l, na Câmara do.• Depurado.•),
que aprova o ato que OUIOrga pcrmiss.~o à !~Mio FM do narro l.tda., para cxpln{ar serviço de radiodifus.1o sonora na Ci·
dadc de Barro, E.cado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)

14 ~~~~,r:~~~f~~

DECRET(JLEGISIATIVO_ .

(Jnc1ufdo em Ordem do Dia nos termos do art. ~53, parágrafo único, do Regimento Imerno.)
Discus.-;.'\o, em turno úniCo, do Projeto di! Decreto Legislativo n° 19, de l<J<n (n° 75191, na Cümnra tios Deputados),
que aprova o nto que outorga pcrm1s~o à· Rfldio Cacique
Uc Capr.o Bonito I .Ida., p3ra explorar serviço de radiodifusa.o
sonora na Cidade de Cap:1o Bonito, Estado de sao Paulo.
(Dcpend<-núo de Parecer.)

·15

PROJETO DI\ DECRETO LEGISLATIVO
N" 40, DE I 992
.

(lnctufdo cm Ordem do Di"a nos termos do art. 353, pa·
rágrafo úriico, do Regimento Interno.)
l)iscuss.'\o, em turno único. do Projeto de Decreto Le-

gislativo n• 40, de 1992 (n" 1$!1/')l, na C'1lmara dos Depurados),

DIÁR.IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4274 Quarta-feira 3

que aprova o alo que renova a permissão outorgada à Rádio
Se~

Tiaraju l.td.."l., para explorar serviço de radiodifusao so·

nora na Cidade de Sanlo Ângelo, Estado .do Rio Grande do
SuL (Dependendo de Parecer.)

16

P~OJET<?

DE DECRETO LEGISlATIVO

N 41, DE 199i

- _- -

(!nctufdo em Ordem do Dia nos te-nnris do art. 353, parágrafo único, do Regimento lnlcrno:y

Discus."iâo. em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo n° 41, de 1992 (rt> 89/91, na (".Amara dos Deputados).
que aprova o ato que renova à permissão outorgada à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifu.
são sonora na Cidade de J uazciro, E.."itado da Bahia~ (Dependendo de Parecer.)

17

PROJETO DE DECRilTO LEGISLATIVO
N"42,DE1992
-. __ -

(Incl ufdO em Ordem do Dia nos termos do art. j53, parágrafo únlCo. do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislarivo n" 42, de 1992 (n" 90/'il, na C-âmara dos Deputados),
que aprova o aro que renova a concessao outorgada à Rádio
Uirapuru l.tda., para explorar scrviçn de radiodifusão sonora na Cidade de Passo Fundo, F_<;tado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)

18

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N°43, DE 1992

(Irtclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa·
rágrafo único, do Rcgimenlo Interno.)

Discussao, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 1992 (n° 102,191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessao à Rádio lpir~
I.tda., para explorar serviço de radiodifusa.o sonora na adade de I pirá, r,;tado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)

19

PROJETO DE DECRETO IoEGISIATIVO
N° 44, DE 1992

21

Junho de 1992

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 6, DE 1992

(Em regi me de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Tiiscuss..1o, em fUrno úffíCO, do Projeto de Resolução
n° 6, de 1992, de autori3. do Senador Raimundo üra, que
prorroga a validade da Resolução do Senado Federal n° 96,
de 1989, tendo

PARECER favorável, sob n" 90, de 1992, da Comissao
- de Assuntos EconOmicos.
(Dependendo de Parecer sobre o Substitutivo, de Plenário.)

22

REQUE.RIMENTO
N" 112, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimento 0° 112, de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando~ nos
termos regimentais~ a transcríção, nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso Nacional"_

23

REQUERIMENTO_
N" 139, DE 1992

Votação, em turno (mico, do Requerimento nu 139? de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro~ solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Ode ao Campeãd', de autoria do Deputa~
do UlyssesGuimaraes, publicado no Jornal Correio Braziliense, ediçl!o de 5 de abril de 1992.

24

REQUERIMENTO
N" 203, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimento

0°

203, de

1992, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos regime:ntais, a retirada do Projetq_ de Lei do Senado n° 2B7,
de 1991, de sua autoria, que "altera a denominaçao da Superintendência da Zona Franca de Manaus- Suframa"~

(Incluído em Ordem do Di.• nos termos do art. 353, pa·
r.ágrafo

único~

do Regimento Interno_)

Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 44, de 19')2 (n" 121/91, na Câmara dos Deputados), que aprova ·a ato que outorga conces.~o à Rádio Princesa do Vale I .tda., para explorar serviço de radiodifusão SO·
nora na Cidade de Itaobim, Esta_do de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)

20

l'iÚJJETO DE DECRETO I.I;GISLATIVO
N" 45, DE 19'l2

(Incluftio cm Ortlcm c.Jo Dia nos termos cJo art. 353,

_pa.

rágrafo único, do Rcgtmento Interno.)
Discuss.:1o, cm [Urno único, do Projeto de Decreto Le~
gislativo n,. 45, tlc 19<J.! (n° 13lf)l, na C....'lmara dos DcpulaOos ), que aprova o ato que outorga pcrmissi"to à Rátlio Paranda Lttla., para explorar sqvi~·o <.h.\r:Jd!mhfu:-;ao sonora cm frcquencin modul:.u..:a na Cidade de Martlia, Estada de Sao Pau-

lo. (DcpcmJcn<Jo <Jc Parecer-)

25

REQUERIMENTO
N"- 264, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimento n° 264, de
1992, do Senador Marco Maciet, solicitando. nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusao ei!J Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado n" 121, de 1991, de sua autoria, que "determina ã contagem como tempo de serviço .no
exterior, para todos os fins, os períodos em que o diplomata
cOnjugc de serviço no exterior, para todos os fins. para _acom~
panhar côrljuge no exterior, nos termos_da Lei n" 5.887, de
31 de maio de 1973"..

26 REQUERIMENTO
N" 267, DE 1992

Votaçao, em turno único, do Requerimento n° 2ôl, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, iniciso I, c.Jo Re~imcnto Interno, a inclusa.o cm

Junho de 1992
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Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 95, de l991,
de sua autori~. que dispôc sohrc a divuigaç:rto dos principais
devedores junto à Secrcrririá da Rcceit:a, Fc.Qcr::~). aq_ MintstCrio do Trabalho e da PrcvidCncía Social e Caixa EconOmica

Federal e dâ outras providencias.
N°
DE
27 REQUERiMENTO
268,

Vota~o.

1992

em turnO único, do Requerimento no 268, de

1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
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~ARECERES, proferidos em_Plçnário, Relator: Senador Carlos Patrocfnio.
- F~vorávcl, no..c;_ [ermos de subs-títu_tivo _que Oferece

DE EMENDAÀCONSTITIJJÇÃO
33 PROPOSTA
W l,_l)E 1992
Discussa.o, e-m prímeiio turno, da Proposta de Emenda à Constituiçno_ n° 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alfnea "c" a:o inciso UI, do art.
150, da Constitui~âo Federal. (23 sessão ·cte discussão.)

do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado

no

132;. de 1991,

de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade ~u cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Con-gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14horas e 50 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

N°
DE
28 REQUERThiENTO
1992 -

289,

Varação, em tUrno único, do RequCrimeritó i:i0 289, de
1992, de autoria do Senador Dario Pereira, solicitando a traIr'itaçno conjunta q.o Projeto de Lei do Se_nado n° 36, de
1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, qo:e diSPõe Sobre
a aquisição de bens móveis por intermédio de consórcio ou
outra forma associativa e dá outras providências, com os Proj:>tos de Lei do Senado n"s 146, 188 e 319, de 1991, que já
tramitam em conjunto.

29 ~~'?o
D~~Do SENADO_-N°
0

-

108, DE 1991

Discussão em turno. único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Direrora erii seu Parecer no 148, de 1992)
do Projeto de Lei do Senado n° 108, de 1991, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composiÇão da
merenda escolar, e dá outras providências.
FiNAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 20, DE 1992
30 REDAÇÃO

Discussão e.m turno único, da Redaça.o Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 147, de 1992)
do Projeto de Resolução n° 20, de 1992, de iniciativa da Comissão de Assuntos EconOmicos, que modifica a Resolução
no 50, de 19 de setembro de 1991.
DE LEI DA
31 PROJETO
N° 107,
1991

CÂMARA

DE

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 107, de 1991 (n° 1.877/83, na casa de origem), alterando dispositivos da Lei n° 6.194, de 19 de dcze:nbro de -1914,
que trata do Segu:ro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER f:.J.vor~vcl. sob o n° 40, de 1992, da Comissao
- de Assuntos EcooOmlcos..
DE LEI DO SENADO
32 PROJETO
N" 106, DE 1991
Discussno. cm turno único, do Projero de Lei do Senado n° 106, de 1991, ele r~utoria da Scnr~dora Marluce Pinto,
que acrescenta dispositivos ao r~rt. 8"' da Lei' n° 8.134, de T1
de dezembro de 1990, que altera a Icgistaçao do Imposto de
Renda c dá outras provid&lcias, tendo

ATO DO PRESIDENTE N• 222, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade __ GOm a
deie!g"ação de Competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Coinissão Diietora n<:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 006..090192-3, resolve
aposentar, voluntariamente, VERA REGINA MARTINS
MOREIRA, Técnico Legislativo, área de Processo Legislativo, classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente
do Senado Feder3.1, nos termos do artigo 40, inciso III, aliena
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei
n' 8112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n• 87 de 1989, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição _fede_ral _
_ __
_ _ __ __ __
Senado Federal, 2 de junho de 1992. - SenadorMauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 223, DE 1992
O Presidente, do Senado Federal, no uso de 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 ele abril de 1973, e te-ndo
em vista o que COnsta do-Process-o :09 -005.974/92-5, Resolve
__ ~pº~~~-tªr -~ol~p._t~a~-~-J:t~. -~~ANDO URBANO, Analista Legislativo, área-de SeguranÇa, ClisSe-·-•p•\ Padrão IV,
do Quadro Permanente do __S_enado__Federal, _nos _termos._d_o
artigo 40, inciso- III, alínea c, da ConstítUição da República
Federativa do Brasil, combinado com os- artigos 186, inciso
m, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, 4e 1990, bem assim com
o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da ConstitUiÇãO FederaL
Senado Federal, 2 de junho de 1992. -··senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 224 DE 1992
O Presidente do Senado Fede:tal, no l,lSO da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Di:i:etOta Ii9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n<:> 006.266/92-4,. resolve
aposentar, voluntariamente, ANTONIO SENADOR COSTA, Analista Legislativo, área de 'Segurança, Classe •'1~",
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Padrão_ IV do Quadro Permanente do Senadb Federal, nos do Regulamento Administrativo do Senado Federal, combitermos do artigb 40, inciso_ III, alínea c, da Constituição da nado com o disposto nos art 5 125, I e 129 da Lei n9-8.112f90.
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
Senado Federal, 1• de junho de 1992. -Senador Dirceu
186, inciso lll, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem Carneiro, Primeiro Secret4rio.
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989,
PORTARIA N• 30, DE 1992
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de junho de 1992. - SenadorMauro suas atribuisões regimentais, resolve apUcar a penalidade de
ADVERTENCIA ao servidor DAMIAO GALDINO DA
Beoevides, Presidente.
SILVA, Técnico Legislativo, matrícula 2583, por violação do
ATO DO PRESIDENTE N• 225 DE 1992
art. 547, XI e XII, do Regulamento Administrativo do Senado
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ Federal, combinado com o disposto no art. 117, VI, da Lei
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a n• 8.112/90, com base no disposto nos art 555, I, 558, I,
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
e 564, parágrafo único, do Regulamento Administrativo, comda Comissão Diretora no:- 2, de 4 de abril de 1973, e tendo .. binado com o disposto nos art' 127, I e 129 da Lei n• 8.112190.
em vista o que consta do Processo n 9 006.277/92-6, resolve
Senado Federal, 1• de junho de 1992.- Senador Dirceu
aposentar; voluntariamente, MARIA LEDA COELHO, Carneiro, Primeiro Secretário.
Analista Legislativo, área_ ~e Processo Legis1ativo, Classe "EsATA DE COMISSÃO
pecial", Padrão III, do Quadro Permanente do SeÕado FedeCOMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
ral, nos termos do artigo 40, inciso III, alíena c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
Criada atra~ésdo requerimento n"' 882, de 1991-SF,
193 186, inciso Ill, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990,
"Destinada a apurar as responsabilidades pelo caos exisbem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989,
tente no âmbito dos consórcios para aquisição de veícucom as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de 1980, com
los auto motores e de bens em geral''
proventos proporcionais aO tempo de serviço, observado_ o
Ata da I• Reunião (Instalação), realizada
clisposto no artigd 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Em 23 de abril de 1992
Senado Federal, 2 de junho de 1992. -senadorMauro
Benevides, Presidente.
Às quinze horas do dia vinte e três-de abril de mil nevescentos ·e noventa e dois, na sala de reuniões n9 4, Ala Senador
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Moisés Abrão,
PORTARIAS DO 1• SECRETÁRIO
Nabor Júnior, Saldanha Derzi, Beni V eras, Pedro Simon e
Iram Saraiva, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito.
POR'fARIA N• 28, DE 1992
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senhores
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das Senadores Alfredo Campos, Amir Lando, Júlio Campos, Daatribuições regimentais, iesolve designarT ÂNIA MA~A CA- rio Pereira e Nelson Wedekin. Havendo número regimental,
MARGO FALBO ALVES DA CRUZ, Analista Legislativo, o Sr. Presidente eventual, Senador Saldanha Derzi, declara
DORACI CARVALHO REIS, Analista Legislativo, e MAR- abertos os trabalhos, comunicando que a presente reunião
GARETH ROSE NUNES LEITE CABRAL, Analista Legis- destina-se a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
lativo, para, sob a presidência da primeira, inte-grarem Comis- Comissão. Prosseguindo, informa que irá proceder a chamada
são de Inquérito incumbida de apurar os- fatos constantes do dos Senhores Senadore~ para a referida eleição, indicando
como escrutinador o Sr. Senador Nabor Júnior. Após a votaProcesso n' 006213/92-8.
Senado Federal, 27 de maio de 1992.- Senador Dirceu ção, o Sr. Presidente declara que foram eleitos os Senhores
Senadores Beni V eras, Presidente, com (cinco votos) e Pedro
Carneiro, Primeiro Secretário.
Simon, Vire-Presidente, com (quadro votos). Dando continuiPORTARIA N• 29, DE 1992
dade aos trabalhos o Sr. Presidente convida os Senhores S~na
O Primeiro-secretário do Senador Federal, no uso de dores Beni Veras e Pedro Simon, a oCuparem seus lugares
sua competência -regulamentar, e tendo em vista o que consta à mesa. Usando da palavra, o Sr. Senador Beni Veras agradeçe
do Processo n' 000399/92-2, resolve aplicar a penalidade de em _seu nome e em nome do Senador Pedro Simon, a confiança
ADVER'ffiNC!A ao servidor FAUSTO INÁf:IO DE OLI- depositada pelos Nobres Pares, para presidir esta importante
Comissão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
VEIRA, Técnico Legislativo, mat. 2187, por violação do art.
546, VI, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário da Comiscombinado com o art. 116, III, da Lei n• 8.112/90, oom base são, a presente Ata, que, lída e aprovada será assinada pelo
no disposto nos arts. 555, I, 558, I e 564, parágrafo único, Senhor Presidente.

República Federativa do Brasil
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QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
~-SUMÁRIO
1- ATA DA 100• SESSÃO, EM 3 DE JUNHO DE

1992

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 173/91,
que dispõe- sobre a liberdade de imprensa, de opinião- e
de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de
comunicação- e dá outras providências. (Redação do vencido para o turno suplementar.)
1.2.2- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~ 77/92, de autoria do
Senador Nelson Wedekin e outros Srs. Senadores, que
altera o caput do art. 49 da Lei n~ 8.427, de 27 de maio
de 1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas operações de crédito rural.
.
-Projeto de Lei do Senado n' 78/92, de autoria do
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a arbitragem.
1.2.3- Requerimentos
- N' 346/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando a transcrição, nos Anais do _Senado Federal,
da resposta do Ministro de Estado da Economia, Faz~pda
c Planejamento, ao Requerimento de Informações n"' 172,
de 1992, de sua â'utoria.
_
- N" 347/92, de autoria do Senador César Dias, sOlicitando licença dos trabalhos da Casa, no período de 11
a 14 de junho de 1992. Aprovado.
- N'" 348/92, de autoria do Senador Francisco Rollem·
berg, solicitando que seja considerada como licença autorizada a sua ausência de Brasília, nos dias 4 e 5 do cOITente
mês. Aprovado.
,1.2.4- Ofício do Sr. 1' Secretário da Câmara dos Deputados
- N~ 131/92~- solicitando providências no sentido de
proceder retificação nos autógrafos referentes ao Projeto

de Lei n' 1.445-B, de 1991, que dispõe sobre a criação
de Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências.
1.. 2.5- Comunicação da Presidência
-Providências necessárias no sentido de retificar os
autógrafos referentes ao Projeto de Lei n" 1.445-B, de
1!191, lido anteriormente. ,
,
.
1.2.6- Comunicação
Do Senador Nelson Carneiro, que estará ausente de
Brasília de 19 a 15 do corrente mês.

1.2.7- Apreciação de matérias
-Requerimentos nl"i 343 e 344, -de 1992. lidos em
sess_ão_anterior. Aprovados.
1.2.8- Comunicações da Presidência

-Recebimento do Ofício n" 796/92, do Presidente
do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para
que o Governo do Estado do Rio Grande do _Sul possa
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado- LFT-RS,
para os fins que especifica.
- Prejudicialidade do Requerimento n' 336, de 1992,
lido na sessão de 28 de maio passado.
~~2.~-

Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPELO- Reforma fiscal
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Encaminhando requerimentos de informações a órgãos do Poder Executivo a respeito de entidades de previdência fechada que
menciona e os destinos dos respectivos recurso_s.
SENADOR JOSÉ EDUARDO -Sugestões para o
crescimento do Brasil sem ajuda internaciOnal. ExperiênCia
vitoriosa do banqueiro Mohammed Yunus, de Bangladesh,
com financiamento direto a camponeses sem terra.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Encami·
1;1hando à M:esa. projeto de lei que dispõe so.bre a concessão
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de subvenção económica naçoperações de crédito ruqd
realizadas com produtores do semi-árido doNodeste.
1.2.10- ComunicaÇão da Presidência
-Convocação de sess?o ,epnjunta a realizar-se hoje,·
às 19 horas, com Ordem do Dia que deSigna.
" --1.2.11- Requerimentos
- N•' 349 a 351/92_de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando ao Ministro çla Economia, Fazenda
e Planejarnento, Ministro ·das Mirias e Energia e ao Miriistro dos Transportes e Comunicações, informações que
menciona.
·
·
- N' 352192, de autoria do Senador Nelson Weddan,
solicitando ao Ministr-o Angelo _Calmon· de Sá, dó Des~n
volvimento Regional, informações sobre a·situação âo cOnjunto de obras de. ~ontenção das che~as da Bac_ia, _do Rio·
Itajaí.
- N' 353792, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
solicitandO ao-Minístro do Trabalho e Adininistração, informações que menciona.

1.2.12- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 79192, de autoria do
Senador Humberto Lucena, que dispÓe SObre -a çoncessão
de subvenção económica nas -Operações_ de ..crédjtQ _fl,l_ral
realizadas _com produtores rurais do semi-árido- do Nordeste.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 19192 (n' 2.154191, na
Casa de origem), de iniciativa do Presideríte da-Repúbliça,
que dispõe sobre a concessão de medidas caJ,J.telares cofitr~
atos do poder público, e dá Otl.tras providências. ·_votação
adiada, em virtude da fal_ta de quorum v~~~do fl!!~ndo
'da apreciação do Requerimento n~ 355192, de pfeferência
para o substitutivo; tendo sido, anterio~mente, aprovados
os Requerimentos nçs 296 e 354, de 1992, de destaque para
votação em separado do§ 39 do art. l!>e art. 3!>do substitutivo, respectivamente.
_ _
Projeto de Decreto Legisla)ivo n'-~7192 (n' 30191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio En:is:;;Ofà" Aruanã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusãO soQ.orã. em onda média na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.

''''''"'''''''''''''~·--···--. ,,-......,.....,.,ROMO _ _ _

MOM--

qr$ 70.000,00

T'll'&gem l.ZK) uemplares

Apreciação sobrestada, nos termos do §_ 2!> do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão â Rede ltapuã de Rádios Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
.
Projeto de Decreto Legislativ~ rt' 29192 (n' 37191, ~a
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
córiéessãb'il Rádio Jagl!-aribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora _na cidade de .Ai'acati,
•Estado do Ceará. Apreciação sobrestada, rios· termOs do
§ 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 30/92 (n' 48191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que· outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda,, para
explorar serviço de radiodifusão sonora ml ciâade de Cerro: "'
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos
termos ·do§ 29 do art. 64 da Constituição.
· PrÔjeto de Decreto Legislativo n; 3l/9Z (n' 49191; na
Câmara 4os Deputados), q~e ·aprOva o·-atO que outorga
_COfl:Ç~s~ão à Televisão RiÇ>_Fot!IlosO ,Ltda., para explorar
serviço de radiodífusão de _son_s_ ~ iroag~n;s- na cidade de
Jataí, Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, nos teinl.ôs
do § 2!> do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decret() Legislativo n' 32191 (n' 50191, na
CâJ!l.a~a dos Deputados), que aprova o ato que renoVa
a concessão à Rádio Clube de ~otupo[anga L~da.,__ para
- explorar serviço, de radio.d,i~usão sonora na cidade 9e_ Votuporanga, Estado de São ]?a1,1Lo: Apreclação sobrestada, nos
termos do § 2" do art.- 64 d~ Constituição_.
. Projeto de Decreto Legislativo n' 33192, (n' 5219'1 na
Câmaia dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permlssãõ ã"Rádío 'Cidade de Cambuí Ltda., para explorar
serviçó de radiodifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termOs
do § 2• do art. 64 da Constituição.
Projeto d_e Decreto Legislativo ni 34/92 (n' 55/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soare~ Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonóra em ortda média
de âmbi_tÇ> local na _cidade de Souto Soa.reS, .Estado -da
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do de Minas Gerais. Apreciação subi-estada, nos iermos
. do§ 2~ QQ art. _64 da Constityição.
~ Projeto de Decreto Legislativo n' 45192 (no 131191,
Projeto de Decreto Legislativo n' 35/9:2 (n' 57/91, na
_nf!._Çàtt:t~ra dg~_ I>~putados), que aprova o ato que outorga
Câmara dos Deputados), que_ -~prov~ -~-~-~o ~-~ __ gl!g>_r_g_a
permissão à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço
permissão â Sociedade RádiO São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonoran~rcidade de Erechim, Esta~
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Marília, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada,
do do Rio Gr~nde do Sul. Apreciação sobrestada, nos terR
nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
mos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Resolução n~ 6!92, de autoria do Senador
Projeto de Decrclo Legislativo n' 36/92 (n' 59/91, na
Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
do Senado Federal n"' 96!89. Apreciação sobrestada, nos
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar servitermos do § 2" do art. 64 da Constituição.
ço de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado
Requerimento n<:> 112!92, de autoria do Senador Amir
da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do
art. 64 da Constituição.
- -- Lando, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,'
Projeto de Decreto Legislativo n• 37192 (n'70/91, na
nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pê rola de_ Birigui
intitulado ''Desafio ao Congresso Nacional". Apreciação
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
sobrestada, nos -termos do § 2"' do art. 64 da Constituição.
em freqüêncía modulada na cidade de Birigui, Estado de
Requerimento n9 139!92, de autoria do Senador Nelson
São Paulo. Apreciação sobrestada, nos termosdo § 29 do _ Çarq~trq~ _soli~ita!ldt;>! p_o~ t_errn_q_~I,_egiP!en!~i~. __a tnmsç_ri- __
art. 64 da ConstitUição. - - - - ----çãO-Tios Anais do Senado Federal, do artigo "Ode ao CamProjeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (n' 74191, na
peão", de autoria do peputado_ Ulysses Guimarães, publiCâmara dos Deputados), que aprova -o ato que outorga
cado no jornal Correio Braziliense, edição de 5_ de abril
permissão à Rádio FM do Barro Ltda., para explorar servide 1992. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do
ço de radiodifusão sonora na cidade de Barro~ Estado do
art. _64 da Constituição.
Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art.
____Requerimento n" 203/92, da Senadora Marluce Pinto,
64daConstituição:
--- ----,---- - ----solicitando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto
Proíeto de Decreto Legislativo n' 39192 (n' 75/91, na
de Lei do Senado n' 287, de 1991, de sua autoria, que
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
"Altera a denominação da Superintendência da Zona Fran-_
permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda.,_ para
ca Qe. Manaus -~ -SUFRAMA ''. Apreciação sobrestada,
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Bonito, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada, nos
--=-Re_qu!!!"i~ent_C?__ !l~- 2§4!92~- c;lo ,S.~nªdQr_ Marco ty(aci~l~
teimas do§ 2"' .do_art. 64 da Constituição.
- solicitando, nos tennos do art. 172, inciso I, do Regimento
Projeto de Decreto Legislativo n' 40/92 (n' 88/91, na
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Câmara dos Deputados), que aprova o- ato que renova
Senado n9 121, de 1991, de sua autoria, que "Determina
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltcia., para
a c:ontagem como tempo de serviço no exterior, para todos
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo
os fins, os perfodos em que o diplomata cônjuge de serviço
Ângelo, Estado do Rio Grande do_ Sul. Apreciação sobresno ~terior, para todos os fins, para acompanhar o cónjuge
tada, nos termos do§ 29 do_art._64 da_Constituição.
no exterior, nos termos da Lei n~ 5.887, -de 31 de mã.io
Projeto de Decreto Legislativo n• 41192 (n• 89/91, na
de 1973". Apreciação sobrestada, nos termos do § 2• do
Câmara dos Deputados), que aprova o ·ato_que renova
art. 64 da Constituíção.
a permissão outo-rgada_ à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda .•
Requerimento n"267/92, do Senador Eduardo Suplicy,
para explorar serviço de radiodifusão sOnora na Cidade
solicitã.ndo, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento
de Juazeiro, Estado da Bahia. Apreciação sobrestada, nos
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
termos do§ 29 do art. 64 da Constituição.
do Senado n"' 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
Projeto de Decreto Legislativo n' 42/92 (no 90191, na
a· divulgação _dos_ priõCipaiS- devedores junto à Secretaria
Câmara dos Deputados), que aprova ·o- ato que renova
da Re_ceiia Federal, ao Ministério do Trabalho e da Previa concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explodência- Social e CaiXa' Econ6mica Federai e dá outras provirar-serviço de radiOdifusão sonora -n-a cidade de Passo-Fundêild3s. APreciação·sobrestada, nos termos do§ 29 do art.
do, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciaç-ª.:> &uõrests:~da_,
64 da CQnstituição.
_
_
__ _
nos termos do § 29 do art.- 64 da Constituição.
Requerimento n• 268/92, do Senador Eduardo Suplicy,
Projeto de Decreto Legislativo n• 43192 (n' 102191,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento
na Câmara dos Deputados), que aprova o_ ato que outorga
InternO, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
concessão â Rádio Ipirá Ltda., para explorar serviço de
do Senado n"' 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe
radiodifusão_ sonora na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante as
Apreciação s_obrestada, nos termos do § 2"' d~_ar~. 6~- d_a. Comi~~ões d_a _Câ_n:tªr:a d9s Deputados, do Senado Federal
Cons-tituiÇão.-e-ã.O CongressO Nacional. Apreciação sobrestada, nos terProjeto de Decreto LegiSlativo no 44192 (n' 121/91,
mos do § 2• do art. 64 da Constituição.
.
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Requerimento h 9 289192,-de autoria do Senador Dario
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar
Pereira, solicitando.a tramitação cOnjunt~ do Projeto de
serviço de radiodifuSão sonora na cidade de Itaobim, EstaLei do Senado n9 36, de 1992, de autoria do Senador Iram
Bahia. Apreciação sobrestada, nos_ termos do §
64 da Constituição.

o

2~

do art.

-

-
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Saraiva, que dispõe sobre a aquisição de bens móveis por
intermédio de consórdo ou Outra forma associativa e dá
outras providências, com os Projeti::is de Lei do Serlado
n' 146, 188 e 319, de 1991, que já tramitam em conjunto.
Apreciação sobrestada, nos termos do _§ 2~ do art. 64 da
ConstitUição.

_

_

Redação.FLn_al do Projeto de Lei do Senado n• 108/91,
de autoria da Senadora Marlllce Pinto, que dispõe Sobre
a composição na merenda escolar, e dá outras providências.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art. 64 da
CõY1stituição.
Redação Final do Projeto de Resolução n• 20/92, de
iniciativa da Comissão de Assunto$ Eoonômícos, que inodi-

fica a Resolução n• 50, de 19 de setembro de 1991. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2<:> do art. 64 da Consti_____ __
.
tuição.
_ ___
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/82, na

Casa de origem),, alterando dispositiVOs-da Lei n9 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do SegurO Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos AutOmotores de Vias Terrestres (DPVAT). Apreciaçãosobrestada,
nos termos do§ zo do art. 64 da Constituição.
ProjetO âe Lei QQ Senado n9 106!91, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivõS- ao
. art. 8• da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outra_s providências. Apreciação·sobrestada, nos termos do§ zo;. do.art.
64 da Constituição.
Proposta-de Emenda à ConstituiÇã~o- rio? 1/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que actescerita aHnea c
ao inciso III do art. 150 da ConstitUição Federal. ~Apre
ciação sobrestada, nos termos do § 2• do art. 64 da .Gonstituição.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Reparos a declarações do ex-Ministro Antônio Rogério_Magri
e do Sr. Wolnei Ávila em rede de TV, sobre as conclusões
da CPI incumbida de apurar casos de suborno envolvendo
autoridades governamentais. Fortalecimento da CPI- qUe
apura irregularidades que teriam sido cop1etidas pelo Sr.
Paulo César Farias.
-·
·
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SENADOR NELSON WEDEKIN- Descaso gover-.
namental com a conclusão das obras de .contenção 9-as
encheiltes -do Ri.O'Itajâf, 'qUe 'orá castigam santa Catai:ina.
SENADOR NEY .MARÀNHÃO, como Líder __:Telex do MiniStio_ Jorge Bornh~usen ao Sr. BenitO Garriã,
Presidente d_a CPI do caso Paulo César Faria-s. esdar€icerid~ --declarãções ati'ibuíâas a_S_. _Ex~ pela imprensa sobre .aquela
CPI. Documento recebidO dO Presidente da CEF refutando·
artigo da Folha de S. Paulo de que aquela instituiÇãO teria
liberado empréstimo do interesse do Sr. Paulo CéSar Farias
em tempo recorde.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Solidariedade à Fundação-Assiste-tlci3l dos servidÕres do Incra
FASSINCRA, diante da indecisão na renovação do contrato Incra!FaSsincra. -- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ..,..:. Criticas ao
processo de privatiZação ~o qa·ve-rno Collor.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Palestra in:
titulada "Aspectos relevantes da Realidade Internacional
-Perspectivas de Londres", proferida pelo Embaixador
na Inglaterra, Dr. Paulo de Tarso Flex:;l de L~m_a, na Comissão de Relações EX:t_~riOr"es e Defesa Nacional.
. _
SENADOR MARCIO LACERDA - Protesto de
S. Ex~ Cori.tra a e~clusão da cidade mato-groSsense de-Cáce-res como ponto de entrada de veículos importados .
1.3.2- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao.Projeto de Lei dQ Senado~·- 174/91 e_ ao Projeto de
ReSolUção n9 94/91, sendo que_ aos mesmos não foram oferecidas emendas.
1.3.3 - pesignação da Ordem d~ _J?ia da próxima s~s-são
1.4- ENCERRAMENTO
2 -SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias _apreciadas de 4 a 29 de abril
de 1992
·3,,ATAS D.E COMISSÕES
4- MESA DIRETORA
S- LÍDERES E VICE-LÍbERES DE PÁR'Í'IOOS
6...:. COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTE;$ ·.. .

. . ..

.

....

Ata da 1003 Sessão, em 3 de junho de 1992
za Sessão ~gislativa Ordinária, da 49a.Legislatui-~ .

Presidência dos Srs. Mauro Benevides; Àlexandre Cosia, Lucfdio Porte li~ e .Magno Bacelar
ÀS 14 HORA'> F .10 MTNUTOS, ACHAM,'>l? PRP.O~ SRS. .~I'NAIJORI'S:

SliNTI''>

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Amazonino
Mendes - Amir I ando - Antonio Mari• - Beni Veras C'.arlos Oe'C'llrli - Cario• Patrocfnio - C~!lllr l>ia.• - Cid
Sabóia de Carvalho - l>ario Pereira - Eleio Álvares - F.spcridiQo Arnin - HpiU\cio Çafeteira - naviano Melo Francisco Roll<"111berg - Garibnldi Alves Filho - Gerson
Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida

Humtwrto Lucena - Iram Saraiva - Jnrha~ Pas~rinho Jol!o Calmon - Jol!o Rocha - Jonas Pinheiro - Jooaphat
Marmho - Jrn;<; l'aolio Jli!IOI - Jrn;<; Rieha - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia - l.evy m.. - l.ouremberg Nunes
Rocha - I ourival llaptista - J.ucfdio Portella - Magno Bacelar - _Mansueto de I .avor - Márcio J.acerda - Marco
Macicl - Maurfcio C'orrCa - Mcira Filho - Moisés Abrfto NeL'!On Wcd!-kin - Ney MaranhAo - Odacir Soares - Pedro
Simon - Rachid Sald:mha l>crzi - Raimundo Ura - Valmir
Campclo- Wii!IOn Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. HaR
vendo número regimental, de_claro aberta a sessão.
Sob_a proteção de Deus, iniCiãrllOS- itossos trabalhOs.
O Sr. -1 ~ SeCretário piOCederá à Iêitufa· dO Expediente.
É lido o seguinte

a de partido político e de sociedade cujo capital pertença
exclusiva e nominalmente a brasileiros.
§ 4~ A participação referida no parágrafo anterior só
-se efetuará através de capital' sem ~iieho a voto e não Poderá
e;l!.:ce_der a_ trinta por cento do capital social.
Art. 3~ Nos a tos dos registres constitutivos das _empresas de comunicação, serão observados, além dos requisitos
previstos nas legislações respectivas, as exigências desta Lei
para que se comprove a propriedade, adireção e a orientação
EXPJ!;DIENTE
4_e Qsasileir9s,_ quando se tratar de _empresas jornalísticas, de
PARECER
radiofusão sonora ou de _som e imagem a que se refere o
- art. 222 da Constituição Federal.
Parágrafo único. É obrigatória a inclUsão; Oo registro
PARECER N• 156, DE 1992
- ·constitutivo,"do nome dos acionís~as da empresa proprietária,
(Da Comissão Diretora)
titulares de ações ordinárias c-om direito a voto, dos nomes
dos diretores sociêtários e dos estatutários.
Redação do vencido, para o turno suplementar,
Art. 49 É vedada a apresentação de jornal ou revista,
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 173,
e
a
suspensão
de transmissões de rádio e televisão, salvo nos
de 1991.
casos e na forma previstOs_ na Lei n\' 8.069, de 13 de julho
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido,- de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolespara o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei
cente, ou quando se tratar de publicação anónima ou transmisdo Senado n• 173, de 1991, que dispõe sobre a liberdade
sões clandestinas.
de imprensa, de_ opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação e dá outras providências.
II
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de junho de 1992. Dos Delitos, da Responsabilidade e das Penas
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator Art. s~ Constituem delitos, no exercício da liberdade
Alexandre Costa - -Saldanha Derzi.
de pensamento e informação:
ANEXO AO PARECER N' 156, DE 1992,
· I - caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido corno crime.
Dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
Pena- prestação_ de serviços à comtinid3de e multa;
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios
·_n- difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à repu:.
de comunicação e dá outras providências.
~ção.
.
...
·
.·o CongresS_Q_f.faCi~nal decreta:
·
_Pena -prestação de servj.Ços,à çomunidade e multa;
III- injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
I
decoro.
Da Liberdade e dos Meios de Comunicação
Pena_ mUlta;
Art. 1"' É livre, sob qualquer forma, a manifestação do
IV -divulgar matéria infundada, capaz de abalar o con~
pensamento, a procura, a coleta, o recebimento e a difusão
ceito ou o crédito de pessoa jurídica.
- Pena- multa;
,
de informações, independeôieinente cte ·cenSufa e através de
·
_ . V- caluniar_, difamar ou injuriar a- memória de pessoà
qualquer dos meios de comunicação social.
Parág:rafo t:ínicp. Para os efeitos desta_ Lei, çqnsiderammorta.
,
se meio_s de comunicação social as publicaç~es_ periódicas,
- - · Pena- mult8.;
jornais- e- revistas, as frasffiíssóes -de rádío e televiSão, de livre V1- distribuir matéria, atraVés de agênc-ia de _notícias,
captação ou privativas de assinantes. documentários e.floticiáque constitua Crime pi"evisto ri.esta Lei, reproduzida por qualrios exibidos em cinema, os serviços de agência noticiosa,
qUer processo gráfico, mecânico ou eletrônico.
Pena- multa;
todos os demais serviços de informação ao público, tais como
vrr -violar à intimidade ou a vida privada de alguél;Il.
teletexto e outros_de utilidade _ger~l} _des4e que explorados
ou operados por empresas ou entidadés regularmente consti-Pena- multa.
tufdas.
..
_ ,_., , ~ . • •
.§. lO? As pessoas responsáveis pelos delitos de que trata
este artigo, quarido praticados _através de _rnat~ria paga_, veic~Art. 2~ A propriedade das .empresas jornalísticas, de
radiodifusão sonora e de televisão; que -e-xplorem- -a tr3ris:
lação ou anúncio publicitário, respOnderão pelos mesmos nos
missão pública de som e imagem, é privativa de brasileiro
casos e na forma previstos no Código Penal ou na legislação
nato ou naturalizado há mais de dez anos.
especial. _
§ 1~ Transmissão pública de som e imagem é a difusão
§ 2<? A condenação levará em conta a intensidade da
por antenas, satélites ou quaisquer outros meios que possam
ofensa, a primaTiêdade ou reincidência específica do réu e
ser captados por aparelhos receptores comercializáveis, sob
a extensão do prejuízo à imagem do ofendido.
qualquer forma, junto ao público, com ou sem codificadores
Art. 69 Pára os crimes previstos nesta Lei, as_ penas
ou_ conexão através de cabos.
cominadas são:
_
____ ___ _
§ 2<? CaOerâO igUalmente a_brasileiros natõs ou n3.1:Urali- r.:..:.... PrestaçãO de- seiVlços_à_ Co!nuõidacte~ nos lim-ites de
zados há mais de dez anos a administração e a oriehtaçãó
quinze dias a seis ·meses;
intelectual das empresas a que se refere este artigo. -- -II- multa, nos limites de uma a duzentas vezes o valor
§ 3'? É vedada a participação de pessoa jurídica no capido piso salarial-jornalista do local da inf~ação ou, na falta
tal Social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto
deste, o da Capifal Federal.
__
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§ lo A pena de multa será fixada a crité-rio do juiz,
se este verificar que a sanção máxima resulta insignificante
diante do poder econômico do réu.
§ 29 A pena mínima de multa poderá ser reduzida até
a metade, se puder causar, ao condenado e a sua família,
privações de caráter alimentar.
§ 39 A -pena -de prestação de serviços não terá natureza
degradante ou incompatfvel com as aptidões do condenado.
§ 49 a multa em dinheiro reverterá em favor da vítima
e será levada em consideração pelo jUiZ Oa indenização cíVil,
salvo se a condenação, a critério do juiz, vieraser convertida
em prestação alternativa de serviços à comunidade.
§ 5? A retratação e a publicação da resposta, se aceita
pela vítima e julgada suficiente pelo juiz, extingUe a puriibilidade, mas não será considerado qualquer acordo entre autor
e réu após haver transitado em julgado a sentença condenatória.
§ 6~ Procedente o pedido, o juiZ determinará, às custas
do ofensor, a divulgação da retratação, ou da sentença condenatória;· com o mesmo destaque da publicação ou transmissão
ofensiva.
Art. 79 A responsabilidade fixada nesta Lei caberá:
I - ao editor-chefe ou àquele que for efetivamente responsável, quando a publicação ou transmissão for editorial,
notícia ou opiniãO ·não-assinada; ou
II- ao editor de área, desde que identificado no expediente, quando a matéria não assiri3.da for publicada em seções
especializadas ou setoriais de jornais e revistas; ouIII -ao autor da ofensa, em rádio e televisão, quando
identificado pela voz ou pela imagem, excluído o caso de
locutor e apresentador sem função redatorial ou editorial e
cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitura ou reprodução oral da matéria incriminada; ou
IV - ao diretor-geral de programação, em rádio e televisão, que não tenha jornalista ou radialista responsável, como
tal declarado na abertura ou ence_rramento da transmissão;
ou
V- ao autor do escrito assinado com parte de prenome
ou de apelido de família, ou identificado com pseudônimo,
nome artístico ou de fantasia.
§ 19 Assiste ao jornalista ó direito de assinár, individual
ou coletivamente, as matérias que tenha pr"Oàuzido.
§ 2"' Excepcionalmente e a seu critério, pOde o jornalista não exercer o direito de assinatura, cabendo-lhe recusá-la
quando entender que a matéria sofieu modificação eSs-encial
no processo da edição, sem que a recusa possa acarretar qualquer tipo de sanção por parte da empresa.
§ 39 Para os efeitos deste artigo, os veíCUlos de comunicação social publicarão no _expediente ou, quando for o caso,
na abertura e encerramento de pro-gramas, os nomes dos respectivos responsáveis pelas matérias não assinadas.
Art. 8':> A pessoa jurídica proprietária do veículo que
publica ou transmite a matéria incriminada é solidaríamente
responsável pena indenização por dano civil e reparação por
dano moral, se o autor ou entrevistador estiver a seu serviço.
Parágrafo úili"Co. A pessoa jurídica deverá ser citada
para integrar o feito desde o seu início.
- Art. 9~ Os. meios de comunicação social, a título de
pena moral e sem prejuízo das demais sanções previstas nesta
Lei, publicarão relato preciso das penas a que tenham sido
condenados.
Parágrafo único. A publicação será feita na primeira
página dos veículos impressos ou na abertura dos programas

informativos das emissoras de rádio ou televisão ern·até três
dias da data após a publicação da sentença judicial.
III
Dos Crimes Comuns
Art. 10. Os crimes comuns, tipífíCãdos no Código Penal
ou em legislação especial, quando cometidos através dos meios
de comunicação, não serão benenciados por esta Lei.
§ 19 Não haverá responsabilidade do jornalista quando
a ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem
das pessoas decorrer de informação que tenha como fonte
autoridade pública que possa ser identificada, ou quando o
fato conste de processo administrativo ou judicial em cjüe
o sigilo não constitua explícita exigência legal.
§ 2"~ Não é ato de violação à intimidade, à vida privada
e à imagem das pessoas, a divulgação de foto, de imagens
e sons, quando fixados ou gravados diretamente em local
público gratuito ou pago.
§ 39 Não será considerada ofensiva à imagem das pessoas sua reprodução gráfica, parcial ou de corpo inteiro, em
desenho convencional, artístico ou caricatural, desde que-não
expresse nem sugira condição ou situação que caracterize calúnia; difamação ou injúria, nos termos do art. s~

IV
Da Ação e do Processo

Art. 11. O foro competerite para ó ajUizamento das
medidas e ações previstas nesta Lei é o da sede do veículo
responsável pela publicação, da estação geradora da notícia
ou de qualquer estabelecimento, principal ou sucursal, de
agência noticiosa.
§ 1~ A ação privada será promovida dentro de seis meses contados a partir da divulgação, mediante queixa do ofendido, do seu representante legal, quando incapaz, do cônjuge
supérstite, ou do ascendente ou descendente em P grau, quando a ofensa for dirigida a pessoa morta.
§ 2" A ação será proposta pelo Ministério Público competente, quando o ofendido for servidor, entidade ou órgão
público, mediante representação oferecida no prazo máxürió
de seis meses contado da divulgação da ofensa, observados
os- seguintes preéeitos:
I - o MiniStériO Público poderá recusar-se a oferecer
denúncia se entender não haver delito de opinião a ser punido
e pedirá o arquivamento da representação em despaCho fundamentado;
II- o juiz mandará i!ltimat do despacho o servidor, a
entidade ou órgão público ofendido, que poderá, no prazo
de quinze dias contado da intimação, oferecer queixa-crirrie
subsidiária através de advogado constituído procurador 01.1_:
advogado pertencente aos quadros do poder público respectivo;
III -se recebida a queixa subsidiária, o Procurador-Geral designará outro membro do Ministério Público para oficiar
no processo.
§ 3\' Nos processos de ação privada, é obrigatóri"a a -iri:
tervenção do Ministério Público como fiscal da lei.
§ 49 O Ministério Público promoverá as açõi!s de queril, ·
pelos próprios meios, não possa fazê-lo.
Art. 12. Salvo no caso de injúria, seiá admitida a prova
da verdade contra autoridade e servidor público, entidade
ou órgão público, vedado ao juiz recusá-la sob qualquer fundamento, observando-se:
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I -a exceção da verdade deverá ser oposta no prazo
de defesa e correrá em autos apartados, sem supensão da
causa;
II- a exceção da verdade será processada no Juízo ou
tri~unal privilegiado da parte ofendida, se esta a?sini. o prefenr;
III -quando o ofendido for Tribunal Estadual, ou membro dele, a competência para o julgamento da ação prevista
nesta Lei será do Superior Tribunal de Justiça;
IV- deslocada a competência para o Supremo Tribunal
Federal, poderá o ministro relator incUmbir ao Juízo de origem
os atas de instrução processoal;
V- não caberá a exceção da verdade quando do fa_to
imputado o ofendido tiver sido absolvido por sentença irrecorrível.
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processual, que a ele deva ser pessoalmente dirigida far-se-á
na pessoa do representante legal do veículo que publicou
a matéria incriminada.
- § 8• Será assegurada defesa prévia, no prazo de dez
dias, antes da apreciação, pelo juiz, da queixa ou da denúncia,
sehdo obrigatória a fundamentação do despacho que as receber ou rejeitar.
§ 9~ A petição inicial e a defesa prévia, observado o
disposto no art. 13, indicarão todos os meios de prova que
as partes pretendem ainda produzir, o rol de testemunhas
em número não excedente a cinco, e o réu, nesta opo-rtunidade, argüirá todas as preliminares que entender úteis à
defesa.
Art. 16. N-enhum jornafista ou- radialista Po-derá ser
coagido ou compelido a indicar o nome de seu informante
ou a fonte de suas informações, não podendo seu silêncio,
na ação judicial a que responder, ser usado contra ele como
presunção de culpa ou corno agravante.
Parágrafo único. O direíto ao sigilo da fonte nãO exclui
a responsabilídade nem o ônus da prova.

Art. 13. Não poderá o requerente, a pretexto de produzir a prova da verdade, aduzir documento, testemunha, revelar
fato, pessoa ou situação sem estrita pertínência com--o -Objeto
da ação.
§ la O juiz determinará a exclusão dos autos de toda
matéri.1 imp-ertinente. ---- --v
§ 2~ O descumprimento do estabelecido neste artigo
Direito
de
Resposta
constituirá agravante do crime principaL
§ 3o A divulgação de documento, testemunho, fatos ou
Art. 17. É assegurado direito de resposta proporcional
situações que não tenham pertinência Corri a prova-d'a."verdade
ao agravo, sem prejuízo da açã:o prevista nesta Lei.
estará sujeita às normas penais previstaS nesta Lei. · ·
~
-"'--"§ ..19 Pelas pessOás legitimadas ·a ·propor a ação penal
Art. 14. A ação prevista nesta Lei prescreve em dois
poderá ser requerido em Juízo o direito de resposta em trinta
anos a partir da citação da parte ofensora.
dias a partir da data da divulgação do fato, sob pena de decadência.
-Parágrafo único. A prescrição será interrompida apenas
pela sentença.
§ 29 O prazo a que se refere o parágrafo anterío-r passa
Art. 15. Além da indicação do responsáve pela matéa ser de quarenta e cinco dias se o ·requerimento é feito após
ria, a queixa ou a denúncia será instruída com a prova da
negativa de pedido extrajudicial, ou se o atendimento a este
~
ofensa ou a razão de sua não-apresentação.
não preenche os requisitos estabelecidos no § 39 deste arti!io.
- -§- 39 - COnsiste o direitO" de ieSpOStã pioporCioriãi ao agra§ 1" OS meios de comunicação são óbrigaaos ã-guardar
vo:
a gravação de seus programas pelo período mínimq de_ rrinta
I - na publicação da resposta ou retificaçãÕ- na mesma
dias.
página do jornal ou periódico, com destaque, dimensões e
§ 2 9 As emissoras de televisão poderão gravar apenas
caracteres tipográficos, no título e no texto, idênticos a_o_ escrito
_
o som da programação transmitida.
§ 3o A instrução do processo~ no· que se refere a imagem
ofensiVo e em edição com- tiragem noirnal;
televisiva, será feita medianw descrição cabendo a prova testeI I - na transmissão da resposta ou retificação, com a
munhal.
mesma duração, no mesmo horário e no mesmo programa
da em_issora que divulgou a transmissão que lhe deu causa,
§ 4~ A parte que se considerar ofendida poderá, antes
garantido o mínimo de um minuto;
de esgotado o prazo estabelecido no§ 1~ deste artigo, requerer
ao juiz a notificação do veículo de comunicação para ConserIII- a transmissão da resposta ou retíficação, na mesma
var, cautelarmentc, a gravação objeto do litígio, ou proceder
dimenSão ou dUraÇão, pela agência noticiOsa; por--todos os
meios de informação e divulgação através dos quais foi transà notificação diretamente através de aviso postal registrado,
mitida a notícia ofensiva.
telex, fac-símile ou por meio de cartório de títulos e documentos.
§ 49 A publicação ou transmissão da resposta ou retifi§ 59 O artigo assinado com parte de prenome õu de
caç_ão será nUla para os efeitos legais se, pelo -ãcrés-cimo d-e
apelido de faml1ia, pseudónimo, nome artístico ou de fantasia,
comentários, assumir o caráter de réplica ou se não atender
utilizado na transmissão, p-efni.Uirá processO'-p=re-pa:ratOiio de
aos requisitos do parágrafo anterior:
Art. 18. Requerida pelo ofendido a oportunidade de
exibição de autógrafo, com a condenação nas ·custas e sucumbência do diretor do veículo de comunicação que se recusar
resposta, o veículo de comunicação a divulgará:
I - no prazo de três dias, se for diária- a publicação do
a identificar o responsável, aplicando-se o -dispostO-no ait.
6•
jornal ou a transmissão do programa;
I I - no próximo número, se for periódico semanal ou
§ 6o O diretor ou principal responsável do jorn3.1, revismensal;
ta, rádio ou televisão manterá um livro própriO que abrirá
III- no próximo programa, se a transmissão for seril:ae rubricará em todas as folhas, para exibir em Juízo, quando
nal.
para isso for íntimado, com o registro dos pseudónimos, segui§ 19 Não atendido pelo veículo o_ pedido de resposta,
dos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam
ali divulgados.
___ poderá a parte requerê-lo em Juízo, instrUindo-o com um
exemplar da página que publicou o escrito incriminado, ou,
§ 7" Quando o de mandado- tiver donli.6.1io ·rora do País
ou encontrar-se em lugar não sabido, a comunicação do ato
quando for o caso, descreverá a transmissão incriininada, jun·
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tando, em qualquer hipótese, o texto da resposta, tudo em
duas vias datilografadas.
§ 2\> Tratando-se de emissora de radiodifusão ou tel~v.i
são, a parte poderá requerer o direito de fazer a retificação
e dar a resposta, pessoalmente ou por pessoa que indicar,
dentro de vinte e quatro horas contadas da intim._ação judicial.
§ 39 Recebido o pedido de resposta ou_ r_e.tificação, o
juiz, dentro de vinte e quatro horas, mandará citar o responsável pela empresa requerida.
§ 4"' Decorrido o prazo de dez dias o juiz decidira, tendo
havido ou nõa contestação.
Art. 19. Deferida a resposta ou retificaçãO, o juiz, além
da condenação na sucumbência, incluirá na decisão preceito
cominatório estabelecendo multa, com base no inciso II e
§ 1~ do art. 6", por dia de atraso na publicação ou transmissão.
Parágrafo único. A apelação não suspende os efeitos
cominat6ií0s, ressalvada a hipótese em que o responsável
pela matéria que deu origem ao processo obtiver, da instância
supc'riór a que recorrer, medida liminar suspendendo a publicação da resposta ou retificação até que seja prolatada decisão
terminativa.
Art. 20. É assegurado amplo direito de resposta cont~a
a imputação falsa de atas ou notícia de fatos inverídicos, truncados ou erróneos, nos termos do art. 18, ressalvadas a contes_,
tação, a crítica e a opitlião.
§ lo:> A resposta ou retificação dos fatos será negada:
I - quando não tiver relação com os fatoS: referidos na
publicação ou transmissão;
II -quando contiver expressões ofensivas contra o veículo ou seus responsáveis;
III- quando se referir a tercúros, em condições que
lhes proporcionem igual direito de resposta.
§ 29 Quan-do a ofens_a se der através de matéria paga,
será permitido, em espaço igual, a expensas do ofensor, o
direito de resposta e a contestação às ofensas, servindo a
ordem judicial de título executi\•o para a cobrança do valor
de seu custo.
§ 3<:> Reformada a_ sentença que concedeu o direito de
resposta, o preço pago pela parte tida como ofensora será
ressarcido pela parte tida como ofendida. .
.
§ 4~ Tratando-se de matéria paga, o veículo de comunicação poderá estabelecer caução para garantia da eventual
resposta do ofendido.
§ so O exercício do direito de resposta, relativamente
à matéria paga, não exclui a ação penal correspondente.
Art. 21. Todos são legitimados a propor retificação ou
resposta a informação, noticiário ou propaganda que contenha
falsidade promocional ou falsidade difusa, não nominativa,
sobre fatos de interesse público.
VI
Disposições Finais
Art. 22. Não haverá discriminação_·ou censura à venda
ou circulação de. jornais e revistas, regular· e periodicamente
editados, salvo no cumprimento de disposições legais.
Art. 23. -_Os conflitos entre-a liberdade de informação
e os direitos de personalidade, entre eles os relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem~ serão resolvidos
em favor do interesse público visado pela informação.
Art. 24. Na produção e veiculação·de material jornalístico, os veículos de comunicação social observarão, em matéria controversa, a pluralidade de versões, ouvindo as partes
envolvidas em polêmica, sobre os fatos de atualidade e interesse públic_o.
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Parágrafo" único. A parte que tiver relevante envolvimento em fatos notiçiado~_e se sentir prejudicada com a omissão poderá requerer ao veículo o_ imediato registro de sua
posição.
Art. 25. - Toda publicação redigida ou toda publicidade
gráfica que como tal não seja imediatamente identificável deve
ser caracterizada através de expressão convencional ou tradicionalmente adotada pelo_ veículo. em caixa alta e em local
visível.
§ 19 A pUblicidade cteVe mencionar-- o nome do anunciante, caso este não seja evidente.
§ 29 Aplica-se a textos de terceiros, submetidos a publicação mediante renumeração, a exigência estabelecida neste
artigo.
§ 39 As emissoras de rádio e televisão adotarão as normas contidas neste artigo, respeitada a especificidade do veículo.
Art. 26. Aplicam-se, subsidiariamente a esta lei, o Código Penal e o Código de Processo Penal.
Art. 27. Na ação de responsabilidade Civil, observado
o disposto no § 49 do art. 6~, aplicar-se-á o disposto nos arts.
1.525 do Código Civil, 65, 66 e 67 do Código de Processo
Penal.
Art. 28. É concedida anistia a todOS-Os condenados pela
prática dos crimes descritos na Lei n" 4. 737. de 15 de julho
de 1965.
Parágrafo único. A ariístia estende-se a tõdb_S_ Os demandados ou processados pela prática dos crimes a que se refere
este artigo.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se a Lei n~ 5.250, de 9 de fevereiro
de 1'967, o parágrafo único do art. 26 da Lei n' 7.170, de
14 de dezembro de 1983, o parágrafo único do art. 337 da
Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965, e demais disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos_ pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 77, DE 1992
Altera o "caput'' do art. 4" da Lei n9 8.427, de
27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de
subvenção económica nas operações de crédito rural.
O Congresso Nacionaí decreta:
Art. 1• Fica alterado o caput do art. 4• da Lei n' 8.427,
de 27 de maio de 1992, passando a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 4" A subvenção de equalização de taxas de juros
ficará limitada ao diferencial entre os encargos cobrados ao
tomador final de- crédito rUral e o custo de captação de recursos
nas suas operações ativas, acrescidos dos custos administrativos e tributários_ a que estão sujeitas as iilsfituições financeiras
oficiais, as cooperativas de crédito e, onde não houvt?r instituições financeiras oficiais e coOperativa de crédito, as instituições financeiras privadas."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3" Revogam-se as disposições contrário.
Justificação
A inserção das cooperatiVas de crédito rurãl,--ãssim como
a de bancos estaduais e privados, no contexto das instituições
financeiras passíveis de recebimentos de subVen-çao-·paia-eqUalização de taxas de juros de que trata o art. 4~ da Lei 8.427,
de 27 de maio de de 1992, tem o propósito de ampliar o
espectro de abrangência da medida, _a fim de que mesmo
inexistindo banco oficial federal na localidade, possam os produtores rurais ser beneficiados com taxas de juros mais ace_ssíveis. Por isso, a alteração ora proposta visa. em última análise,
permitir que quaisquer produtores rurais, independentemente
de sua localização de trabalho, possam beneficiar-se de encargos financeiros mais favorecidos nas operações de_ crédito rural, ainda que não tenham acesso a bancos oficiais federais.
Os signatárioS deSte projeto estãO conscientes de que,
por este caminho, será possível a adminiSfiaÇãO- do crédito
rural. conforme entendimento havido por ocasião da votação
do Projeto de Lei da Câmara n' 37, de 1992.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992.- Nelson Wedekin
- Marco Maciel- Esperidião Amin -- __ l'_ley MaranhãoMaurício Corrêa- Humberto Lucena- José Rícha--- Chagas
Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção económica
nas operações de crédito rural.

Art. 4~ A subvenção de equalização de taxas de juros
ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação
de rectJ.rsos, acrescido dos custos adminístrativos e tributários
a que estão sujeitas as instituições financeiras Oficiais-; nas
suas operações ativas, e os encargos cobrado~ do tomador
fíiiar-do crédito rural.
Parágrafo único. A subvenção económica a que se refere este artigo estende-se aos empréstimos concedidos, apartir
de 1? de julho de 1991, pelas instituições firiariceíras -OficiaiS
federais aos produtores rurais.

................................................................................
(A Comissão de Assuntos Económicos -

decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, í>E 1992Dispõe sobre a arbitragem.
O CongressO Nacional decreta:
CAPÍTULO!
Disposições Gerais

Art. 1>- As pessoas capazes 4e contratar poderão valerse da arbitragem para diminuir ligítimos relatiVos a direitospat ..imoniais disponíveis.
-Art. 2" A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüi~
dade, a critério das partes.
§ 1" Poderão as partes escolher, livremente, as regras
de direito que serão aplicadãS mi.- arbitragem, desde que não
haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
§ 2" Poderão, também, as partes convencionar qite a
arbitragem se realize com base nos princípiOS geraiS-de direito,
nos usos e costumes e nas regras internacíonais -de comércio.

"
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CAPfTULOil
Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos
Art. 3>- As partes interessadas podem submeter a so1ução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convençã.o de
arbitragem, assim entendida a cláusula compronlissória e o
compromisso arbitral.
Art. 49 A cláusula com promissória e a .convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a
submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir,
relativamente a tal contrato.
§ 1o A cláusula com promissória deve ser estipulada por
escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documentO apartado que a ele se refira.
§ 29 Nos contratos de adesão, a _cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tornar a iniciativa de instituir
a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua insti~
tuição.
Art. 59 Reportando-se às partes, na cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral institucional OU
entidade especializada, a arbitragem será instituída e proces-:
sada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes
es-tabelecer na própria cláusula, ou em outro documento, a
forma convencionada para a instituiÇão da arbitragem.
Art. 69 Não havendo acordo prévio sobre a forma de
instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra
parte sua intenção de dar início ã afbít!agem, pof via -postal
ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora
e local certos, firmar o compromisso arbitral.
__ ~·~~-~~á-~,fQ_~ni.c5?: ~~o.~_l!lpa~ec:endo _ a par~_e,co~v?c~da
oU, ·cóiiJ.":)arece-ndO; se recusar-se-a- fi"riri.a{õ ó:úrip-roiTiísSo ãrbi-trai, poderá a outra parte propor a demanda de que trata
o art. 79 desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a
que, originã.rianiênte, tocaria o julgamento da causa.
Art. 7>- Existindo cláusula compromiss6ria e havendo
resistência cjuarito à instituiçãO da ai'hitragem, pOderá parte
interessada requerer a citação da outra parte para comparecer
em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o
juiz audiência especial para tal fim.
§ 19 O autor indicará, com precisão, o obfetO da arbitragem, in-struindo o -pedido com o documento que contive-r a
cláusula compromissória. _
_
§ 29 Comparecendo as partes à au-àiênCia, tentará, previamente, o juiz-a: conciliação acerca do litígio. Não obtendo
sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de
comum acordo, do compromisso arbitral.
§ 3~ Não concordando as partes sobre os termos do
compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu
conteúdo, na própria audiência ou no prazo de 10 (dez) dias.
respeitadas as disposições da cláusula com promissória e aten~
dendo ao disposto nos arts. 10 e 21, § 2>-, desta leL
§ 49 Se a c;láusula compromissória nada dispuser sobre
a nomeação de árbitros, caberá _ao juiz, ouvidas as partes,
estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio.
§ 59 A ausência do autor, sem justo motivo. à audiência
designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará
a extinção do processo sem julgamento de méríto.
§ 69 Não comparecendo o réu à audiência; caberá ao
juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro úriiCo.
--§ 79 A sentença que julgar procedente o pedido valerá
como compromisso arbitral.
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Art. s~

A cláus_u_la_cornpromissória é autónoinã em rela~

ção ao contrato em que estiver inse:ta, de tal sor~e que a
nualidade deste não implica, necessanamente, a nulidade da
cláusula compromissória_.

Parágrafo único.

-- --

Caberá ao árbitro de~idir ~~ ~fíc~o,

ou por provocação das partes, ~s qucstõ~s acerca_ da existencJa,

validade c eficácia da convençao de arbitragem_ e do contrato
que contenha a cláusula comprom~ssóri~.
_
.
Art. 9'-' O_compromisso arbrtral e a convençao atraves
da qual as partes submetem u?l ~it~gio à arbit':"ag~~ de uma
ou mais pessoas, podendo ser J~drct~l ~u. extrajudrctal. ,
§ 1"'

O compromisso arbttral JUdictal celebrar-se-a por
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árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão
do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que
cquber, o procedimento previsto no art. 7"' deSta Ieí.
§ 39 As partes poderão, de comum acordo, estabdecer
o processo de escolha d~s árbitros, ?u adotar ~- ~egras de
um órgão arbitral institu..:wnal ou entidade espectahzada ..
§ 4º Sendo nomeados vários árbitros, estes, por matoria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo
consenso, será designado presidente o mais idoso.
.
§ 59 O árbitro ou o presidente do trib_unal designará,
se julgar conveniente, um secretário, que poderá ser um dos
árbitros.
§ 6<.> No desempenho de sua função, o árbitro deverá
pr-oceder com imparcialidade, independência, competência,
diligência e discrição. .
. .. . .
. .
§ 7° eoderá Q _árbitro ou otnbunal arbitral determmar
àS partes o adiantamente de verbas para despesas e diligências
que jUlgar necesSárias.
.
.
.
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros
as pessoas que tenham, com as partes _?U com o litígio. que
lhes for submetido, algumas das rclaçoes que caractenzam
os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando·
se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabili·
dades, conforme previStO no Código de Processo Civil.
§ 1o As pessoas indicadas para funcionar como árbitro
têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer
fato que denote dúvida justificada quanto_à sua imparcialidade
e independência.
.
§ 2<.> O árbitro somente poderá ser recusado por motiVO
ocorrido após sua nomeação: Poderá, entr~tanto, ser recusado
por motivo anterior à sua nonieãção, quando:
__
a) não for nomeado, diretamcnte. pela parte; ou
b) o motivÕ para il reCusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação.
Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do art. 20, a respectiva exceção,
diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral,
deduzindo su_as razões e apresentando as provas pertinentes.

termo nos autos, perante o jufzo ou fffbunal, onde tem curso
__ a demanda.
§ 2<.> O compromisso arbitral extrajudicial será celebraR
do por escrito padíCülar, aSsiil.ado por duas testemunhas, ou
por instrumento público.
----.
Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisSo
arbitral:
I - o nome, profisSão, estado civil e domicílio das partes;
II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos
árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual
as partes delegaram a indicação ?e árbitros~
III- a matéria que será obJeto da arbitragem; e
IV- o lugar em que será proferida a. senten~a arbitral.
Art. 11. Poderá, ainda, o compromtsso arbitra~- conter:
I - o local, ou locais, onde se desenvolverá a arb!trag~m;
I I - a autorização para que o árbitro ou os árbitros JUlguem por eqüidadc, se assim for conVencionado pelas. partes;
III- o prazo para-apresentação da sen_t_e_n_ça arbitral;
IV- a indicação da lei nacional ou_ da_s _regras corporaR
tivas aplicáveis à arbitrage_lll, quando assim convencio-narem
as parte_s;
_
_ _
.-.
V- a declaração da responsabilidade pelo pagamento
.
dos honorários e das despesas com a arbi_tragem; e
VI - a fixação dos honorários do árbitr:o,-ou dos ár~>Itros.
ParágrafO único. Fixando as partes o_~_ honorános d?
árbitro, ou dos árbitros, no compromisso arbitral, este co':stttuirá título executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao ~rg?~ do. P~~~-~!udiciáiiõ"_ que
Parágrafo único.-- Acolhida a exceção, será afastado o
seria competente para julgár, ongmanam~~te, a causa que árbitro_ suspeito ou. impedido, que será substituído na forma
os fixe por sentença.__
-_
_ -·---~, .
do art. 16 desta lei.
Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral:
.
Art. 16. Se o árbitro escusar-se antes da aceítação da
I - escusandoRse qualquer dos árbitros, antes de acettar nomeação, ou, após a aceitação, vier a falecer, tornar-se ima nomeação, desde que as partes tenham dec_larado, expressa- possibilitado para o exercício da função, ou for recusado.
mente, não aceitar substituto;
~. _ _ _ __
- assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso,
II- falecendo ou fitando impossibilitado de dar seu.voto
se houver.
algum dos árbitros, desde que as partes d~~Ia_rem, ~~pr~ssa
§ to Não havendo substituto indicado para o árbitro,
mente, não aceitar sub~tituto; e
aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral ins~i_tucional ou entida·
III - tendo expirado o prazo a que se refere '! .art. 11,
de especializada, se as partes as tiverem invocado na conveninciso III desde que a parte interessada _tenha notificado o
ção de arbitragem.
árbitro o'u o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe
§ 2<.> Nada dispondo a convenção de arbitragem e não
o praz~ de 10 (dez) dias para a prolação e apresentação da chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro
sentença arbitral.
a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no art. 7~ desta lei, a menos que as partes tenham declaCAPÍTULO III
rado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar
Dos Árbitros
Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que substituto (art. 12).
Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas fun:.---- -.
tenha a confiança das partes.
çÕes_ ou em razãO delas, ficam e"qüíparados aos funcionários
§ 19 As partes nomearão um ou mats árbitros, se~pre
públicos, para os efeitos da legislação penal.
_ _
em número ímpar, podendo nomear, também, os respe~tlvos
Art. 18. O ár_b_it_r_o é juiz de fato e de_ direito. e a sentensuplentes.
-· ,.
-~-'-----o·-. .
, ~
ç"ã. c}"ue proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação
§ 29 Quando as partes nomearem árbJtros em nu_mero
par, estes estão autorizados, desde logo, a nOJ;n.ear mais um pelo Poder Judiciário.
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CAPÍTULO IV
Do Procedimento Arbitral

Art. 19. Considera-se inStituíclaJl_árbit_r~gem tanto que
aceita a nomeação pelo árbitro, quando for ú_oico, ou por
todos, se forem vários.
___ _
__ ~
Parágrafo único. Instituída a arbifràgem:- .e- erltendeildo
o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar
alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será

elaborado, juntamente com as partes, um adenda, firmado
por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção
de arbitragem.
_ _
Art. 20.

A parte que pretender argüir qüestõeS relati-

vas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou
dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia
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§ 4~ Ressalvado o disposto no§ 29 , havendo necessidade
de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, competente para julgar a causa.
§ 59 Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro
vier a ser substituído (art. 16), fica a critério- do sUbstituto
repetir as provas já produzidas.

CAPÍTULO V
Da Sentença Arbitral
Art._" 23-- A- s-entença-arbitral será proferida no prazo
estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o
_prazo para a apresentação da sentença é de 6 (seis) meses,
contados da instituição da arbitragem ou da substituição do
árbitro.

da :onvenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportumdade que tiver de se manifestar, após a instituição da
Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum
arbitragem.
acordo, poderão prorrogar o prazo estipulado.
§ 1~ Acolhida a argüição de suspeição oU impediinertto,
Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será exserá o árbitro substituído nos termqs do_ ~t.__l6 _9esta lei;
pressa em documento escrito.
reconhecida a incompetência do_ árbitro _ou do _trjl;mnal_~iJ:ü~raJ,
§ 1? Quando forem vários os árbitros, a decisão será
bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção ··
de arbitragem, serão as partes remetidas_ ao órgão dq _Poder _ tomada por maioria~ Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral.
_
_
Judiciário competente parã Julgar a causa.
§ 2~ O árbitro que divergir da maioria poderá, queren~
§ 29 Não sendo acolhida a argüição, terá nonp.al prossedo, declarar seu voto em separado.
guimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser exãminada
Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvéra decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando
sia acerca de direitos indisponíveis e verificandO-S!! que de
da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33
sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro
desta lei.
Art. 21. A arbitragem obedeCerá -ao·p-rocedimentô eS- -ói:ro tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que podetral.
rá reportar-se às regras de um órgão arbitral instituciOnal
Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e junou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes ele~ada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado~
gar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitr_al, regular o proceterá normal seguimento a arbitragem.
dimento.
-- --Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbi§ 1" Não havendo estipulação acerca cfO"ProCedimento,
tr.al:
caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral disçipliná-lo.
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um
. § 2~ Serão, sempre, respeitados no procedimento arbiresumo do litígio;
tral os princípiOS do contraditório, da ígualdade das partes,
11 -os fundamentos da decisão, onde serão analisadas
da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.
as questõ"es de fato e de direito, mencionando~se, expressa§ 3" As partes poderão postular por-intermédio de admente, se os árbitros julgaram por eqüidade;
·
vogado, respeitada, sempre, a faculdade de designar quem
III- o dispositiVo, em que os árbitros resolverão as quesas represente ou assista no procedimento arbitraL
t~~s que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para
§ 4~ Compefirá ao árbitro ou aõ tribunal arbitral, no
o cumprimento da deciSãO, se· for o caso; e
início do procedimento, tentar a conciliação das partes, apliIV---:- a data e o lugar em que foi proferida.
cando-se, no que couber, o art. 28 desta lei.
P3rág_~afo úilico. A sentença arbitral será assinada pelo
Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar
~-~bitro ou pór--- tOdos os árbitros. Caberá ao presidente do
o depoimento das partes, ouvir testemunhas e· determinar
tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros
a realização de perícias õu 6tit_r_as provas- que julgar necessánão poder ou não querer assinar a sentença, certíficat-tã.l
rias, mediante requerimento das partes ou de ofício.
fato.
·
§ 1~ O depoimento das partes e das testemunhas será_
Art. 27. A sentença decidirá sObre a responsabilidade
tomado em local, dia e hora previamente comunicados, por
das partes acerca das custas e_ despesas com a arbitragem,
escrito, e reduzido a termo, assinado pelo depoente, ou a
bem como sobre verba decorrente de litigãi:icía de má-fé, se
seu rogo, e pelos árbitros.
_
for o caso, respeitadas_as_ disposições da convenção de arbitra§ 2~ Em caso de desatendimento, sem justa causa, da
gem, se houver.
convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou
Art. 28. -Se,. no decurso da arbitragem, as partes chegao tribunal arbitral levará em consideraçãq_ o_ çomportamento
rem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral
da parte faltosa, ao proferir sua ·s:enfença;·-sea- ausênciã for
poderá, a pedido das partes, declarar tal "fato mediante sentende testemunha, nas mesmas circunst~ância_s~_ pod~r4-o _árbitro
ou o presidente do_ trib_un_aj __ar_bitnt_l_ r_e_querer__ à ~~ioildãae - Sa- àt6itrar, que ct?rtletá os requisitOs -do _art. 2.6 d~ta lei.
Ait. 29. Proferidã a Sentençã- arbitial, dá-se por finda
judiciária que &Jildiita a-testemunha renitentcel comPrOVinciO
a arbitragem, devendo o árbitro, ou o presidente do tribunal
a existência da convenção de arbitragem.
arbitral, enviar cópia da decisão às partes, pOr via postal ou
§ 39 A reve:tia da parte não impedirá que seja proferida
a sentença arbitral.
por outro meio qualquer de comunicação, mediante comproc
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vação de recebiÓlento, ou, ainda entregandowa diretamente
às partes, mediante recibo.
Art. 30. No prazo de 5 (cinco) dias. a coritar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte,
poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que:
I - corrija qualquer err'o material da seOiença arbitral;
II- esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbital, ou se pronuncie sobre ponto omitido
a respeito do qual devia manifestar-se a decisão.
Parágrafo único. O" _árbitro ou o _tribunal oarbitral decidirá, no prazo de 10 (dez) dias, aditando a sentença arbitral
e notificando as partes_ na forma do arL 29.
Art._ 31. A s_entenÇa arbitral prodllz~-entre as partes
e seus sucessores, os mesmos efCíios da sentença proferida
pelos órgãos do Poder Judicíário e-,-sendo cond,enatôria, constitui -título executivo.
.
.
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
I - for nulo o compromisso;
II- emanou de quem não podia ser árbitro;
III- não contiver os requisitos do art. 26 desta lei;
IV- for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;
V- não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
VI- comprovado que foi proferida por prevaricação,
·
concussão ou corrupção passiva;
VII- proferido fora do prazo, respeitado o disposto no
art. 12, inciso III, desta lei; e
VIII- forem desrespeítados os princípios de que trata
oart. 21, §2"
Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão
do Poder Judidáríó cõmpete_n_te-a-decretação da nulidade da
sentença arbitral, nos ca.c;os previstes nesta lei.
§ I" A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá_Q procedimento comum, previsto riOCódigo de Processo Civil, -e deverá ser proposta no prazo
de até 90 (noventa) dias após_ o recebimento da notificação
da sentença arbitral ou de seu aditamento (art. 30, parágrafo
úni_co)_.____
- § zo;. A sentença que julgar procedente o pedido:
I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos
do art. 32, incisos I, II, VI, VII e VIII;
IJ ___:_determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novO laudo, nas demais hiPóteses.
§ 3" A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação de _emb1,lrgos do devedor (_art. 741 c seguintes do Código d_~ _Processo Civil), se
houver execução judicial.
CAPÍTULO VI
Do Reconhecimento e Execução
de Sentenças Arbitrais Estrangeiras
Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados
internacionais com efiCácia no ordenamento iri.terno e, na sua
ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei.
Parágrafo úni"co. Considera~se sentença ~rbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional.
Art. 35_. Para ser reconhecida ou executada no Brasil,
a sentença arbitral estrangeira está sujeita, u(licarilente, -à fio~
mologação do Supremo Tribunal Federal.
Art. 36. Aplicit-.se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, no que cou-
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ber, o dispoto nos arts. 483 e 484 do Código- de Processo
Civil.
Art. 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição
--íiiiciã.l conter as in~icações da lei processual (~rt. 282 do Código de Processo Civil) e ser instruída, necessariamente, com:
I -o original da sentença arbitral ou uma cÓpia devidamente certificada,_ auten~~ça<:la_pelo consulado brasileiro e
acompanhada de tradução oficial;
-II -o original da conVerição de arbitragem ou cópia devi9amente ce:rtificada, acompanhada de tradução oficial.
Art. 38. Somente poderá ser negada a homologação
para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que:
I - as partes na convenção de arbitragem eram incapazes;
Il- a convenção ·ae arbitragem nãO era válida segundo
alei à. qual as partes a submeteram, ou, na falta de indicação,
em virtude da lei do país_onde_a sentença arbitral foi proferida;
III- não foi notificado da designação do árbitro ou do
procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio
do contraditório, impossibilitando a ampla defesa;
IV- a sentença arbitral foi proferida fora dos limites
da convenção de arbitragem, e não foi possível separar a
parte excedente daquela submetida à arbitragem;
V - a instituição da arbitragem não está de acordo com
o- compromisso arbitral ou cláusula compromissória;
Vl- a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado
obrigatória para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda,
tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença
arbitral for prolatada.
Art. 39. Também será denegada a homologação para
o reconhe:cimentQ _ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que:
I -segunc:Jo a lei brasileira, o objeto do litígio não é
suscetível de ser resolvido por arbitragem;
II- a decisão ofende a ordem pública nacional.
Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem
públiCa -nacional ã: efetivação da citação da parte residente
ou domiciliada no Brasil, nos moldes da convenção de arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem,
admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca
de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo
hábil para o exercício do direito de defesa.
Art. 40. A denegação da homologaç_ão para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, por
vícios formais, não obsta que_ a parte interessada renove o
pedido, uma vez sanados os vícios apresentados.
CAPÍTULO VII
Disposições Finais
Art. 41. Os arts. 267, inciso VII, 301, inciso IX, e 584,
inciso III, do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 267.

VII___:_ peia cOnveitção de arbitragem;"
Art. 301. .......................... -.................. - .. IX- convenção de arbitragem;"
.. Art. 584. .. ...... -~ .................................... .
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tes,_ trará sensível benefício à sociedade, pois colocará à sua
III - a sentença arbitral e a sentença homologa~
tória de transação ou de conciliação;"
disposição um meio ágil de fazer resolver controvérsias, com
Art. 42. _a __ ar_t_._ 5_20 do C.ó9-i_go_ Qe_Proc:_e_~~QÇivil p~~-~a_ __árbitros por a~ueles próprios esc_o~hid?s, _impaEciais_e índ~pena ter mais um inéis"o, com a_ seguinte redação:
dent~s, especialmente e~ mater~a tecmca, tudo com s1giiO,
brevidade e com grande mformahdade.
"Art. 520. ·····················~-.---~.,.,..,~,..-~-~.-;.n-;;;:-~...,--,'"~:J.\:-- _,,-_-_'lo·--~--~-··-·· ..,.;,,~J.;;;;-~ ;"···"·- •......,~~~ .._,T~""'lP'··'......,~n..•~.:; ":'';"};:n!1-'i;'l'-~~-~.:;:. _._

······\fi-:_:_· j~ig~;·p~~~~d·~~-;~-~ ·p~·ciid~· d~i;;~tiTuiÇãci~t~~ -i~::~i:;riffi~~!{q~~~(t~i~~~r:~-~para· s;OiuÇão·aeconiro~- ·

arbitragem (art. 7<: da respectiva lei)."_
Art. 43 . Esta lei cntrhrá eil)_ vigor 60 _(sess~n~a)__ d~_as
após a data de sua publicação.
Art. 44. Ficam revogadas todas as disposiç_Q~s_~J)!_C::Cm·
trário ao estabelecido nesta lei e, em especial:
I_ 05 arts. 1.037 a 1.048 do Código Civ_il~_
II_ os arts. 10l c 1.072 a 1.102 do Código _de Processo
Civil; e

vérs_ias desd_~ os tenJpos mais remotos e, em última análise,
consubstancia a participação do povo na adinlnistraçãO- da
justiça. à semelhança do que já ocorre com o tribunal do
júri.
O Estado, ate_nto _à necessidade de _des.envolver outros
foros para a pacificação social e para a solução de centrovérsias, patrocinou, na última década, a criação dos Juizados
rnfOimais de Conciliação _e dos J uizados Especiais de Pequenas
Causas~ após a ConStituição de 1988, várias unidades da Federação instituíram os juizados especiais cíveis e criffiinais, tendo
como escopO agilizar os processos e facilitar o acesso à justiça.
·
Agora, é necêssário criar um foro adequado às causas
envolvendo questões de direito comercial, negócios internacionais ou matérias de alta complexidade,_ para as quais o
Poder JudiciáriO ri.ãO está aparelhado. É neste contexto que
a ar_bitragem surge como excelente e insuperável alternativa
para a solução de litígios, funcionando ainda para descongestionar os órgãos jurisdicionais estatais, excessivamente sobreçarregados, na esteira do que vem ocorrendo nos mais diversos
países, especialmente europeus e _sul-americanos.

III- o arL 51, ~inciso VII; da Lei n'' 8.078, de 11 de
agosto de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Justificação
I
O presente projetO de lei, que tenho a honra de propor
à apreciação dos eminentes Parlamentares~ .foi ÇQQC~J]iQo. ~
formulado em re_sposta aos anseios de lideranças e setores
expressivos da sociedade civil, cada vez mais convencidos das
grandes limitações do nosso Sistema Jurídico Positivo no tocante à arbitragem, centrada, ainda basicamente_, nos i_nstitutos do compromisso (Código Civil, arts. LO:l7 a 1.048) e do
juízo arbitral (Código do Processo Civil, arts. 1.072 a 1.102).
3 - O Projeto de Lei e os anteprojetos antfrioreSFruto da Operação Arbiter, levada a bom _term-º pelo
Na década de 1980, tres anteprojetos foram publicados
Instituto Liberal de Pernambuco, sob a efiCiente coordenação
pelo Poder Executivo para sUgestôeS:, um e·m 1981, o segundo
do Dr. Petronio R. G .. - Muniz, ess_e projeto de lei recebeu
em 1987 e o terceiro em 1988. Todos foram esquecidos ou
valiosas contribuições de ilustres juristas e outros profissionais
abandonados.
ou autoridades interessadas. tendo mesmo sido objeto de amDesta vez, o presente projeto de lei é fruto do estudo
e dO empenho dos setoreS mais interessados da própria socieplos debates no_ Seminário Nacional sobre Ar9itragem, realizado em curitiba (PR) no dia 27 de abril de 1992, o que
dade em levar adiante as_ novas idéias para a implantação
denota a prática da democracia participa.fi.Va:·vale destacar,
de uma justiça, em senfído amplo, ágil, segura e técnica,
também, a atuação cla competente-Comissão Relatara, intealém de pouco onerosa e informaL
grada pelos Drs. Selma M. Ferreira Lemes, Carlos Alberto
Para sua elaboração, foram pesquisadas as mais modernas
Carmona e Pedro Batista Martins, sem a·-qual não ·se teria
legislações acerca da arbitragem, levando-se em conta, ainda,
as diretrizes da comunidade intei-ilã'cionã.i e, em espe~ial, as
chegado à Proposição ora formulada.
fixadas
pela ONU (Lei-Modelo sobre Arbitragem Coinercial,
II
da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial
1 - Por que inovar?
Internacional--UNCITRAL), além das convenções de Nova
A legislação hoje cm vigor no Brasil acerca-da arbitragem
Iorque (1958, não firmada pelo Brasil) e do Paramá (1975,
não permite a utilização do _instituto _em noss_Q_ ~~Js: d? uma
firmada, mas ainda não ratificada pelo Brasil).
lado, não havendo previsão legal para a cláusula compro~
4 -:=As linhas mestras do Projeto de Lei
missória, transforma-se a promessa, inserida nos cQntratÇJs, .
--- Antes de mais nada, prcstigiou-s_e o princípio da autonode solucionar as eventuais pendências através da decisão por
mia da vontade, de taL sorte que as partes têm a liberdade
árbitros, cm letra morta, verdadeiro pacto sem maior efeito
de escolher as regras de direito que serão aplicadas na arbitrasenão o de gerar perdas c danos_(dc difí_CiUiquidação); por
outro lado, a necessidade de fazer- homol9gar, obrigatoria- gem, prevendo, inclusive, a apliCação dos usos e costumes,
mente, todo e qualquer laudo arbitral pelo Poder Judiciário - ·das regras internacionais de comércio e daeqüidade, se assim
suprime duas das mais importantes vantagens- deste meio alter~ dispuserem as partes, desde que não haja violação à ordem
nativo de solução de controvérsias, a saber, o sigilo e a cele- pública e aos bóris costumes.
_ Na9a prev~ri9o_ as partes sobre o proce.;liment9 arb~tral,
ridade.
Tudo somado. a disciolina le2al atual_ não acompanha ~mQetirá_ <l<?_ árbitro (ou ao tribunal arbitral) fixá-lo.
Foi mantída·a trã.diCíOriat díSililÇãO-eittre-clásula com proas neces~id;d~~--d.ã 'sõGiedãd~.moQe~na, que demanda fôrffias
alternativas de solução de controvér::sias -~fiçaze~ ·para· cóad~ missória e compromisso arbitral, ambas espécies do género
convenção de arbitragem. Contudo, a cláusula compromisjuvar a missão do Estado de distribuir justiça.
_
_ __
Uma legislação avançada sobre a arbitragem, extirpada SOfi'ã cOmpoiti;peia técnk3 adorada no projeto, execução
de empecilhos e formalidades inúteis, e estribada no que há específica, evitando-se com _isso que o contratante, que assude mais moderno acerca dos princípios e garantias dos litigan- miu a obrigação de solucionar eventuais litígios pela via arbi·
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trai, recuse-se a cumprir a avenção, sem maiores conseqüências, como acontece hoje.
O processo arbitral foi cercado_ das mais importantes garantias fundamentais da tutela jun'dica efetiv·a, ou seja: contraditório, igualdade das partes, imparcíalidade do árbitro e convencimento racional do julgador.
Quanto à conduta dos árbitros, foi ·albergado um verdadeiro código de ética- para o julgador, que deve_rá, no desempenho de suas funções, procedercom_absoluta imparcialidade,
competência, diligência e discrição. Foi enfãtizada, por outro
lado, a função conciliadora do árbitro, propiciando-se a tentativa de composição amigável dos litigantes.
O recurso à arbitragem institucional foi notoriarriente incentivado, destacando o texto do projeto, -em não poucas
passagens, a possibilidade da arbitragem administrada por
entidades especializadas, de tal forma a proporcionar o crescimento e implantação destes órgãos no Brasil, trazendo para
nosso País a solução de controvérsias que acabavam sendo
l~vadas a entidades estrangeiras (American Arbitration Association, em Nova Iorque, Chambrc de Commerce Internacional, cm Paris, etc.). Tudo isto, entretanto, não prejudica
a possibilidade das arbitragens não institucionais, com regras
especifiCa-das pelas próprias partes envolvidas.
O princípio" da autonomia da cláusula arbitral foi integral
e expressamente adotado: ainda que guestionada a validade
do contrato em que se insere a cláusula, esta tem sua validade
resguardada, cabendo ainda aos árbitros a competênchi.-{:iaJ:a
decidir sobre a nulidade, invalidade e indiCácia tanto da cláusula arbitral quanto do compromisso arbitral.
A previsão expressa da possibilidade de substituição do
árbitro cm caso de falcciffient(), iinpedimento e suspeição evita
que o compromisso arbitral se extinga, acarretando o término
infrutífCro da própria arbitragem. O projeto cuidou de evitar,
sempre que possfvel, o fracasso da experiência-arbitral.
Otitro ptoblema crucial resolvido refere-se à decisão dos
árbitros (sentença arbitral), que não necessitará mais de homologação pelo Poder Judiciário: ·a Se"hteD.Ça arbitral, desde que
notificada às partes, produzirá os nlesmos efeitos da sentença
estatal e poderá ser -impugnada através de ação pr6pria ou
em embargos à execução, sendo previstos, também, os embargos de declaração para sanar obscuridad_es, dúvidas ou contradições.
No que se refere ao reconhecimento e homologação de
sentenças arbitrais estrangeiras, o prOjeto vem a preencher
uma lacuna existente na legislação nacional, que não contempla qualquer procedimento para dar validade, em território
nacional, aos laudos arbitrais proferidos no exterior. O que
existe, hoje, é o·sistenia da dupla homologação, ou seja, segundo orientação firme do Supremo Tribunal Federal, só são
homologáveis as sentenças judiciais esti"angeífas-que, por sua
vez, homologam sentenças arbitrais. Tal provid~~cia cria infindáveis óbices à parte requerente, pois nãO são poucas as hipóteses em que o laudo estrangeiro não requer nenhuma providência homologatória no país de origem.
Para obviar tal problema, competirá ao Supremo Tribunal
Federal. no procedimento de homologação, observar os requisitos específicos- previstos na lei e, supletivamente, as normas
do Código de Processo C1Vif reter~ntcs à _homologação 9e
sentença estrangeira, cumprindo observar que, entre as causas
obstativas do reconhecimento e execuçãO da sentença arbitral
estrangeira, estão incluídas, basicamente, -aquelas também
constantes da Convenção de Nova Iorque (1958) e do Panamá
(1975).

III

Eis aí, em síntese, o projeto de lei sobre a arbitragem
que, convenientemente disCutido por importantes se_tores representativos da sociedade ciVil, interessados no desenvolvimento de mais uma meio útil e indispensável à solução de
conflitos, e possivelmente aperfeiçoado com as contribuições
advindas do processo legislativo, haverá de, tranformado em
lei, retirar o país do rol das nações mais atras.adas no trato
das _questões ligadas à solução de controvérsias fora do âmbito
do Poder Judiciário.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992. -Senador Marco
Maciel.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CAPÍTULO II
Dos embargos à execução fundada
em sentença

Art. 741. Quando a execução se fundar em sentença,
os embargos serão recebidos com efeito suspensivô se- o -devedor alegar:
I -falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correu à revelia;
I I - inexigibilidade do título;
-III- ilegitimidade das partes;
IV- cumulação indevida de execuções;
V -excesso da execução, ou nulidade desta até a penhora;
VI -qualquer causa impeditiva, modifiCativa ou-extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação
cE>m execução aparelhada, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença;
·
VII- incompetência do juízo da execução, bem como
suspeição ou impedimento do juiz.
Vide arts. 623,739, II, 745,756, I e 791, I.

Art. 742. Será oferecida, juntamente com os embargos,
a exceção de incompetência do juízo, bem como a de suspeição
ou de impedimento do juiz.
Vide art. 756, I.

Art. 743. Há excesso_ de execução:
I -quando o credor pleiteia quantia superior à do título;
II- quando recai sobre coisa diversa daquela declarada
no título;
III- quando se processa de modo diferente do que foi
determinado na sentença;
IV- quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe
corresponde, exige o adimpiemento da do devedor (art. 582);
V- se o credor não provar que a condição se realizou.
Vide art. 741, V.

Art. 744. Na execução de sentença, proferida em ação
fundada em direito real, ou em. direito pessoal sobre a coisa,
é lícito ao devedor deduiii" também embargos de retenção
por benfeitoriaS.
§ 19 Nos embargos especificará o devedor, sob pena
de não serem recebidos:
I --as benfeitorias necessárias, úteis Ou voiU.ptuárias;
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II- o estado anterior c atual da_coisa;
III- o custo das benfeitoria::; e o seu valor atu.al;
IV- a valorização da coisa, decorrente das benfeitorias.
§ z~ Na impugnação -aos embargos poderá o credor oferecer artigos de liquidação de frutos ou de danos, a fim de
se compensarem com as benfeitorias.
§ 3~ O Credor poderá, a qualquer tempo. ser imitido
na posse da coisa, prestando caução ou depositando:
I - o preço das benfeitorías;
-II - a diferença entre o preço das benfeitorias·e o valor
dos frutos ou dos danos, que já tiveram sido liquidados.

DA

i-iü;.;iüi.:Ciõ;;:çfi.cíiiE ·sEmÉ'NçÁi:si"RA"NG"EiR.A

Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro
não terá eficácia-no Brasil senão depois de homologada pelo
Supremo Tribunal Federal.
ParágrafO único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Vide a Constituição Federal de 1988, arts, !_02, I, b_(_Competência do
STF para homologação de sentenças estrangeiras), e 109, X (competência
dos juízes federais para processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência
irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, apól> o exequatur,
e de setença estrangeira, após a bomologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização).
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III- quando, por não promover os atos e deligências
que lhe competir, o autor abandonar a ca_usa por mais de
30 (trinta) dias;
IV- quando se verifiCar a aus.ência de_ pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
- V__:: quando- o- juiz acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada~
Vide art. 5''. XXXVI. da Constituição Federal de 1988.

VI- quando não concorrer qualquer das condições da
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes
e 6 iriteresse processual;
Vide art. 3"

VII- pelo compromisso arbitral;
VIII- quando o autor desistir da ação;
IX- quando a ação for considerada intransmissível por
disposição legal;
X- quando ocorrer confusão entre autor e réu;
XI -nos demais casos prescritos neste Código.
Vide arts. 47, parágrafo único, 284, parágrafo único, 329, 459 e 513.
Vide Súmula 137 do TFR.

§ 19 O Juiz ordenará, nos casos dos n~ I e III, o arquivamento
dos autos, declarando a extinç~o do processo, se a
Art. 484. A execução far-se-á por carta de sentença
parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (qua~
extraída dos aQtos da homologação e obedecerá às regras
renta e oito) horas.
estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma
§ 29 No caso do parágrafo anterior, quanto ao n·' II,
natureza.
as partes pagarão proporcionalmente as custas c, quanto ao
····················· ··········TíTü"LQ'Vúí"''·u·····~~··"".........._.._ --n~=rrr, ~utor sera: condenado ao pagamento das despesas
--- o honorános de advogado (art. 28).
_
Do Procedimento Ordinário _
Vide arts. 26 e parágrafos e 28.

Vide a Lei n" 6.014, de 27 de dezembro de 1973, are_. 12, sobre locação
comerciaL

CAPÍTULO I
Da Petição Inicial

SEÇÁOI
Dos Requisitos da Petição Inicial

Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é di rígida:
I I - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domici1io e residência do autor e do réu;
III- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV- o pedido, com as suas espedficações;
V- o valor da causa;
VI -as provas com que o autor pretende demonstrar
a verdade dos fatos alegados;
VII- o requerimento para a citação dO réu.

........................cA."Piiuic)ií:i ......

c~···

.... ..--·--·-·
~

Da EXtinção do Processo
Art. 267.- Extingue-se o processo, sem julgamento do
mérito:
I - quando o juiz indeferir a petição iniCial;
Vide art. 295.

II- quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano
oor negligência das partes;

§ 39

O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo
de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
riiérito, da- inatérí<i constante" dóS -n~~ IV, V e VI. todavia,
o réu que a não alegar, na primeira ·oportUnic;!ade em -que
lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.
§ 4~ Depois de decorrido o prazo para a resposta, o
autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da
ação.

e gi'au

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o
rito, alegar:
I - inexistência ou nulidade da citação;
I I - incompetência absoluta;
III- inépcia da petição inicial;
IV - perempção;
V -litispendência;
VI - coisa julgada;

mé~

Vide art. 5", XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

· VII - conexão;
VIII- incapacidade da parte, defeito de representação
ou falta de autorização;
IX- compromisso arbitral;
X- carência de ação;
XI- falta de caução ou de outra prestação, que a lei
exige como preliminar.
Art--', __ 5;!0,- _::A-apelação será recebida em seu efeito devo~
lutivo e- sUspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que:
I - homologar a divisão ou a demarcação;
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II -condenar à prestação de alimentos;
IIJ- julgar a liquidação de sentença;
IV -decidir o processo cautelar;
V- julgar improcedentes os embargos opostos à execução.
ArL 584. São títulos executivos judiciais:
I -a setença condenatória proferida no processo civil;
II- a sentença penal condenatória tranSitada em julgado;
Vide a Lei n· 7.210. d~ 11 de julho de 1\:184. arts. 164a 170, sobre elCecução
da pena de muha.

III- a sentença homologatória de transação, de conciliação, ou de laudo arbitral;
Vide art. 1.097.
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II - a condição de ser a sentença arbitral executada com
ou sem_ recurso para o tribunal superior;
III- a pena para com a outra parte, a que fique obrigada
aquela que recorrer da sentença, não obstante a cláusula "sem
recurso";
IV- a autorização aos árbitros para julgarem por eqüidade, fora das regras e formas de direito. Art. 1.076. As partes podem nomear um ou mais árbitros, mas sempre em_ número ímpar. Quando se louvarem
apenas em dois. es~tes se presumem autorizados a nomear,
desde logo, terceiro árbitro.
Art. 1.077. Extingue-se o compromisso:
I - escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar
a nomeação e não havendo substituto;
II -falecendo ou ficando impossibilitado de dar o seu
voto algum dos árbitros, sem que tenha substituto;
III -tendo expirado o prazo a que se refere o art. 1.075,
I;

IV- a sentença estrangeira, homologada pelo Supremo
Tribunal Federal;
V -o formal e a certidão de partilha.

......A.;t .·. i"ôl'.' .. 'é -~~~p~-t~-~;~-p;~;· ~- h~;;;i~g~Çã~ "d:;· ~~-~d~
&rbitral, em primeiro grau de jurisdição, o juiz qU:e originariamente tocar o conhecimento da causa; em segundo grau, o
tribunal que honver de julgar o recurso.
CP~«cAPFruiü~xiv~···

···--······-··

Do Juízo Arbitral

SEÇÃO I.
Do Compromisso
Art. 1.072. As pessoas capazes· de contratar poderão
louvar-se, mediante compromisso esciito, -em árbitros que lhes
resolvam as pendências jr.idiciaTS-óu extra judiciais de qualquer
valor, concernentes a direitos patrimoniais, sobre os quais
a lei admita transação.
Vide arts. 267. VII, e 301. VIII.
Vide arts. 1.037 a 1."048 do Código Civil.

Art. 1.073. O cornproinisso ·é- jüdicial ou extrajudicial.
O primeiro celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo
ou tribunal por onde correr a demanda; o segundo, por escrito
público ou particular, assiOado pelas partes e por duas testemunhas.
Vide art. 101.

Art. 1.074. O compromisso conterá sob pena de nulidade_:
I - os nomes, profissão e domicílio das peSsoas que instituirem o juízo arbitral;
II -os nomes, profissão e domiCilio dos árbitros, bem
como os dos substitutos nomeados para o caso de falta ou
impedimento;
- ;: III- o objeto do litígio, com todas as suas especificaÇões,
inclusivamente o seu valor;
IV- a declaração de responsabilidade pelo pagamento
dos honorários dos peritos e das despesas processuais (art.
20).
. .
Art. 1.075. O conipromisso poderá airid~ conter:
_ I - o prazo em que deve ser proferido o laudo arbitral;

IV- falecendo algumas das partes e deixando herdeiro
incapaz~

V- divergindo os árbitros quanto à nomeação do terceiro (art. 1.076) .

SEÇÁO II
Dos Árbitros
Art. 1.078. O árbitro é juiz de fato c de direito e a
!'entença que pioferir- não fica suje"íta a ·recurso, Salvo se o
contrário convencionarem as partes.
Art. 1.079. Pode ser árbitro quem quer que tenha a
confiança das partes. Exce_tuam-se:
I - os incapazes;
II -os analfabetos;
III- os legalmente impedidos de servir como juiz (art.
134), ou os suspeitos de parcialidade (art. 135).
Parágrafo único. A exceção de impedimento ou sUSpeição será apresentada ao juiz competente para a homologação.
Art. 1.080. O _árbitro, que ilão subscreveu o compromissO', será convidado a declarar, dentro -de 10 (dez) dias,
se aceita a nomeação. presumtndo-se que a recusou se, nesse
prazo, nada responder.
Art. 1.081. O árbitro é obrigado a proferir o laudo no
prazo do art. 1.075, I, contado do dia em que é instituído
o juizo arbitral.
Art. 1.082. Responde por perdas e danos o árbitro que:
I - no prazo, não proferir o laudo, acarretando a extinção do compromisso;
I I - depois de aceitar o encargo, a ele renunciar sem
motivo· justificado.
Art. 1.083. Aplicam-se aos árbitros, no que couber, as
normas estabelecidas neste Código acerca dos deveres e responsabilidades dos juizes (art. 133).
Art. 1.084. O árbitro tem direito a receber os honorários que ajustou pelo desempenho da função. À falta de acordo
ou de disposição especial no Compromisso, o árbitro, depois
de apresentado o laudo, requererá ao juiz competente para
a homologação que lhe fixe o valor dos honoràfiOs-pOr sentença, valendo esta como título executivo.
SEÇÃOffi
Do Procedimento
Art. 1.085. Considera-se instituído o juizo arbitral, rao~
to que aceita a nomeação ·pelo árbitro, quando um apenas,
ou por todos, se forem vários.
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§ 1~ Quando o juízo for constituído de mais de um árbi~
uma cópia do laudo e remeterá os autos, em que este foi
tro, funcionará como presidente o mais idoso. salvo se as
proferido, ao cartório do juízo competente para a homõlopartes, no compromisso, convencionarem de outro modo.
g~ção, dentro em s.(cinco) dias.
-.
§ 2 9 O presidente ou õ -arbitro desígnaiá õ esctlvãet
Art. 1.097. O laudo arbitral, depois de homologado,
Art. 1.086. O juízo arbitral pode_tomar depoiffiento
produz entre as partes e seus sucessores os mesmos ·efeitos
das partes, ouvir testemunhas e ordenar a realização de perída sentença judicJ~ria; e contendo condenação da parte, a
cia; Mas lhe é defeso:
__
. homologação lhe contere eficácia de título executivo (art. 584,
I - empregar medidas coercitivas~ quer contra ãS- parfes,
III).
quer contra terceiros;
SEÇÁOIV
II -decretar medidas cautelares.
Da Homologação do Laudo
Art. 1.087. Quando for necessária a aplicação das meArt. 1.098. É competente para a homologação do laudo
didas mencionadas nos n~s I e II do artigo antecedente_. o
arbitral o juiz a que originariamente tocar- o julgamento da
juízo arbitral as solicitará à ·autoridade judiciária compete-nte
causa.
para a homologação do laudo.
Art. 1.088. Instituído o juízo arbitral, nele correrá o _ · Art_._ 1.099. R~c~?idosos__~~_to_s, o juiz de!~rminará que
as_ partes se manifestem, dentro_ de 10_ (d~_z) _dias, sQbr:ç__ o
pleito em seus termos.
laudo arbitral; e em igual prazo o homologará, salvo se o
Art. 1.089. Se já estiver pendente a causa, o presidente
laudo for nulo.
ou o árbitro, juntando o compromisso ou depois de assinado
Art. 1.100. É nulo o laudo arbitral:
o termo (art. 1.073), requererá ao juiz dei f6fto que' ma.nde
I - se ~llllo o compromisso;
entregar-lhe os autos mediante recibo e independentemente
I I - se proferido fora dos limites do compromisso, ou
de traslado.
~m desacordo com o seu objeto;
Art. 1.090. _ O jUízo arbitral responde pela resfitUíção
·JII - se não jul_gar toda. a controvérsia submetida ao
dos autos, depois do julgamento ou da extinção do comprojuí7:Q;
misso.
Art. 1.091. As partes podem estabelecer o procedimenIV -sé emanou de quem não podia ser nomeado árbitro;
to arbitral, ou autorizar que o juízo o regule. Se o comprOmisso
V- se os _árbitros fora:m nomeados sem observância das
nada dispuser a respeito, observar-se-ao as seguintes regras:
normas legais ou contratuais;
VI- se proferido por eqüidade, não havendo a autoriI - incumbe a cada parte, no prazo comum de 20 (vinte)
>;ação prevista no art. 1.075, IV;
dias, assinado pelo juízo, apresentar alegação e docume.n~Qs.;
II- em prazo igual e também comum, pode cada uma
Vll -se não contiver os requisitos essenciais exigidos
das partes dizer sobre as alegações--da outra;
pelo art. 1.095;
VIII -se proferido fora do prazo.
III -as alegações e documentos serão acompanhados
de cópias, para serem entregues a cada um dos árbitros e
Árt. 1.101. C~be apelàção da sentença que homologar
à parte adversa, sendo autuados pelo escrivão os originais.
oi.J não o laudo arbitral.
·Parágrafo único. A cláusula "sem recurso", não _obsta
Art. 1.092. Havendo necessidade ~e produzir pro':'a
(art. 1.086), o juízo designará audiência de instrução e julgaà iriterposição de apelação, com fundamento em qualquer
mento.
_dos vícios enume_rados no artigo antecedente; o tribunal, se
provím.ento à apelação, cOndenará o apelãiüe- na pena
Art. 1.093. O juízo proferirá laudo fundamentadO-no
prazo de 20 (vinte) dias.
·
çqn:v~~c:;ional.
§ 1'' O laudo será deliberado, em conferência, por matoArt.. L 102. O tribunal, se der provimento à apf:lação,
ria de votos c reduzido a escrito por um relator.
anulará o laudo arbitral:
I ~declarando-o nulo e _de nenhum efeito, nos casos
§ z~ o árbitro, que divergir da maioria, fundamentará
o voto vencido.
doart. 1.100, I, IV, V e VIII;
II- mandando que o juízo profira novo laudo, nos _deArt. 1.094. Surgii:ldo controvérsia acerca de direitoS somais casos.
bre os quais a lei não permite transação _e_ verificandO-se ~t.ie
de sua existência ou não dependerá o julg-amento, õ. juíZo
II- mandando que o juizo profira novo laudo, nos demais casos.
suspenderá o procedimento arbitral, remetendo as partes â
autoridade judiciária competente.
.
CÓDIGO CIVIL
Parágrafo único. O prazo para proferir o laudo arbitral
CAPÍTULO X
recomeça a correr, depois de juntada aos autos a sente~ça,
no·
Conipronlisso
passada ~m julgado, que resolveu a questão prejJJdicial.
Art. 1.037. As pessoas capazes de contratar poderão,
Art._ 1.095. São requisitos essenciais do laudo:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a indica~ . em qualquer tempo, louvar~se, mediante compromisso escrito,
em árbitros, que lhes resolvam as pendências judiciais, ou
ção do compromisso e o objeto do litígi.o;
extrajudiciais.
II- os fundamentos da decisão, menciOnando"se expres• Vide art. 1.295, § 2~.
samente se esta foi dada por eqüidade;
• Vide Código de Processo Civil, art. 86.
III - " dispositivo;
Art. 1.038. O compromisso é judicial ou extrajudicial.
IV- o dia, mês, ano e lugar em que foi assinado.
.O primeiro pode celebrar~se por termo nos autos, perante
•Artigo com redaçiw determinada pela Lei n~ 5.925, de r d~ outubro
o juízo ou tribun~l, por onde correr a demanda; o segundo,
de 1973.
por escritura pública, ou particular, assinada pelas partes e
duas testemunhas.
Art. 1.096. O laudo será publicado em audiêneüi
Sobre o juizo arbitral dispõe o Código de Processo Civil, n_os arts. 1.072
julgamento. O escrivão dará, no me~mo ato, a_·cada parte
Q 1.102.

-negar

de
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Art. 1.039. O compromisso, além do objeto do litígio
a ele submetido, conterá os nomes, sobrenomes e domicílio
dos_ árbitros, bem corno os dos substítutos _nomeados para
os suprir, no caso de falta ou impedimento.
Art. 1.040. O compromisso-poderá também declarar:
I - o prazo em que- deve ser dada a decisão arbitral;
II - a condição de ser esta executada com ou sem recurso
para tribunal superior;
'
III- a pena a que, para com a outra parte, fique obrigada
aquela que recorrer da dccisãó, não obstante a cláusula "sem
recurso". Não excederá esta pena o terço do valor do pleito;

LEI W 8.078- DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor, e
dá outras providências
..-..-.-;;;-, .----;.'"' ......-.. -.' ...........-..................-......................... .

IV- a auturização, dada aos árbitr:os para julgarem por
eqüidade_, fora das tegras de fo_rmas_ de_direito;
V- a autoridade, a eles dada, para nomearem terceiro
árbitro, caso divirjam, se·as partes o não nomearam;

REQUERIMENTO N• 346, DE 1992
E-xcelentíssimo Senhor Presidente- do SenadO Federal,
Senador Mauro Benevides. ~-_
_ _
Com fundamento no disposto no iienl. "2 do art. 210, do
RegiffientO Interno do Senado Federal, requeiro a tra_ns~rição,
nos Anais da Casa, da resposta do Exm9 Sr. Ministro de Estado
_da Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio Marques
Moreira, ao Requeriinento de Informações n"' 172, de 1992,
de minha autoria.

Vide art. 1.042.

VI -os honorários do_s árbitros e a proporção em que
serão pagos.
ArL 1.041. Os árbitros são jufzes de fato e de direito~
não sendo sujeito o seu julgamento a alçada, ou recurso,
exceto se o contrário convencionarem as partes.
Vide arts, 1.040, li, e 1.046.

Art. 1.042. Se as pãrtes não tiverem rionieadO _ó terceiro árbitro, nem lhe autorizado a nomeação_pelos outrOs (art.
1.040, V), a divergência: entre os duis __ árbitros extinguirá ô
compromisso.
- Art. 1.043. Pode__ ser árbitro, não lhe vedando a lei,
quem quer que tenha a confiança das partes.
Art. 1.044. Instituído, judici3.1 ou extrajudicialmente,
o juízo arbitral, nele correrá o pleito os seus termos~ segundo
o estabelecido nas leis do processo.
Art. 1.045. A sentença arbitral só se executará depois
de homologada, salvo se for proferida_ por jUiz---de prhrteira
ou segunda instância, como árbitro ho_in~ado pelas partes.
Pela disposição do art. 1.041 do Código do Process(l Civil de 1939, tornouse obrigatóLia a hori-tologação, para a executoriedade da decisão, O_art._1.098
do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que competente pára a homologação
é o juiz que originariamente tocar o julgamento da causa, afastada a hipótese
do art. 1.045 do Código Civil.
·

Art. 1.046. Ainda que o compromis-so contenha a cláusula "sem_ recurso'~-~- pena convencional contra a parte'iOSubmissa, terá esta o -direitõ de_rccdrrer para·o tribunal superior,
quer no caso de nulidade ou extinção Çlo .compromisSO, quer
no de ter o árbitro excedido seus poderes.
Vide art. 1 ,040, !li.

Parágrafo -único. A_ este recurso, que será regulado por
lei proce_ssual, preCederá o_ depósito da importância da pena,
ou prestação-de fianÇa idôriea ao Seu pagamento.
Art. 1.047. O provimento do recurso _importa a anulação da pena convencional.
;:,.·
Art. 1.048. Ao compromisso se aplicará, quanto possível, o disposto acerca da transação (arts. 1.025 a 1.036).

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidâda_nia a decisão terminativa._)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às ComiSSões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

Justificação
-- -A respOsta do Exm"' Sr. Ministro da Economia, Faienda
e PlaneJainento ao nosso Requerimento de Informações, dada
dentro do prazo estabelecido pelo § 29 do art. 50 da Constituição Federal, fornece informações consolidadas por _órgãos
da Presidência d_a República e por Ministérios, nos períodos
mar.ldez./90, jan.ldez./91 e jan.lrnar./92 ..
---P:àq~-se. afirmar que~ de modo geral, as·informações prestadas_ atendem aos quesitos formulados no Requerimento.
Tal não acontece _em r.elação à questão-n9 6 (alínea e d.a resposta), justamente a que contempla o fulcro da questão, que
é O de esclarecer porque uma despesa se classifica ·como sigilOsa e outra não.
De qualquer forma, fica uma adverté-ncía para que, ao
estudarmos a propostas Orçamentárias dos próximos Exercícios, nos detenhamos na análise dos r.ecu,J;'sos -alocados aos
elementos de despesas 3.4.9.0.3.6 e 3.4.9.0.3.9.
Outra inicia:Uva que estamos tomando, além do agradecimento ao Sr. Ministro pela atenção dispensada ao nosso Requerim~nto, é a de ~C? licitar ao Tribunal de Contas da União
que _examine a dOcumeotaç_ão comprobatória menciõnada na
alínea g, in fine, da resposta, para verificação, exatamente,
dos itens de despesa onde foram alocados tais recursos, em
cada _caso.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992. - Senador Pedro
Simon.

(À Comissão Diretora.)
O ·sR. PRESIDENTE (Alexandre Çosta) - 0 requerimento que acaba de ser lido será submetido a_o exame da
Comissão Diretora.
Sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo Sr. -1 9
Secretário.
É lido e aprovado_ o seguinte
REQUERIMENTO N• 347, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 56, inciso II da Constituição
Fed_e:ral e do art. 43, inciso II do Regimento Interno do Senado
Federal, ~çe~np ,d_os trabalhos parlamentares no período de
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11 a 14 de junho de 1992, para participar dos _eventos da
ECOIRI0-92, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992 - Se~riador César
Dias.

os autógrafos enviados à sanção, uma vez que a alteração
solicitada não envolve o mérito da matéria.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelO Sr. 1~ Secre~
tárío.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"

É lida a seguinte
Rio de Janeiro, I'' de Junho de 1992.

Sec_retário.

Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 348, DE 1992
Requeiro, seja considerada como licença autorizada, nos
termos do art. 43, inciso II do Regimento Interno, minha
ausência de Brasília, nos dias 4 e 5 do corrente, para como,
SeCretário-Geral do Partido da Frente Liberal n-o Estado de
Sergipe, parfícípar de reuniões partidárias visarido organizar
as convenções municipais do próximo-pleito.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992. - Senador Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o scguin~e

PS-GSE/131192

Exm" Sr.
Presidente Mauro Benevides
Senado Federal
Brasnia
Para acompanhar os vários eventos da Rio/92, comunico
a V. Ex• que, corno membro da Comissão Especial do Senado,
estarei ausente de Brasília de 1'·' a 15 do corrente mês.
Com os cumprimentos de Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente
lido vai à publicação.
O SR. P-RESIDENTE (Alexariare Costa) - Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento n\' 343, do Senador Ronan
Tito, solicitando autorização do Senado para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, no período de 3 a 5 de junho, para participar
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença Solicitada.

Brasilia, 2 de junho de 1992.
Senhor Secretário,
Cumpre-me participar a Vossa Excelência tá-Sido constatado erro manifesto nos autógrafos referentes ao _Projeto de
Lei n~ 1.445-B, de 1991, que "dispõe sobre a criação de Juntas
de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências", no artigo
O SR. PPRESIDENTE (Alexadre Costa) - Também,
49, na parte em que altera o artigo 879 do Decre~o-:_Lei n~_
emsessãoanterior,foilidooRequerimenton~334,doSenador
5.452 ,_de 1" de maio de 1943.
____________________ M~!-lr-º _Be_ne:Yide_s_, _s_QlkitandQ_autru_ização_ do_ Senado para
A fim de adequar à técnica legislativa, solicito a Vossa
ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 2de junho do correnExcelência se digne ordenar as providências necessárias no
te, em virtude de ter sido designado pelo Senhor Presidente
--- da República para participar da Conferência das Nações Unisentido de proceder -à seguinte retifiC3Ção: -Ond~ se lê:
das.
'Em votação o requerimento.
"Art. 879. ~~ ............................... -................ .
- OS: Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
§ 1' ................... .,,., .. .,,., .. ,.,,.,m . .• .. •><••<> .. ~c
sentados. (Pausa.)
§ 29 Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz
Aprovado.
poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicipara impugnação fundamentada com a indicação-dos
tada.
itens e valores objeto da discordância, sob pena de
preclusão."
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Central do Bnisil, o Ofício
Leia-se:
n" 796, de 1992, .de 2 do corrente, solicitando, nos termos
, "Art 879. . ................................_.. ·-~·-~·-···~~- _ da Re~olução n~ ~8, de 1999. do S~n~~o Fed~ral, auto~ização
§ 1" Na liquidação, não se poderá modifica-r, ou- pãrã. -que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa
inovar, a Sentença liquidanda, nem discutir matéria
emitir e. colocar fiO _merc-a'do, através fie ofertas públicaS, Lepertinente à causa principal.
tras Financeiras do Tesouro daquele Estado- LFT- RS,
§ 29 Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz
para os fins que especifica.
poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias
A matéria será despachada à comissão de Assuntos Ecopara impugnação fundamentada com a indicação dos
nôniicos, para ser anexada ao Ofício no sn, de 1992.
itens e valores objeto da discordância, sob pena de
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nos a termos
preclusão."
do art. 255, c, do Regimento Interno, a Presidência declara
Api-oveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceprejudicado o Requerimento n\' 3_36, de 1992, lido na sessão
lência protestos de estima e apreço. - Deputado Inocêncio
de 28 de ~~io passado, por ter perdido a oportunidade.
Oliveira, Primeiro Secretário.
- · ·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há orador
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
inscritos. Concedó ·a palavra ao nobre Senador Valmir Cam~
pelo.
~ ~
~
determinará as prOvidências necessáriaS no Seritido de retifica"r
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O SR. VALMJR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisção do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentre as inúmeras prioridades nacionais, a reforma fiscal, a ser encaminhada ao Congresso na
forma de projeto de lei do Executivo, é, sein dúvida, essencial
para que o País supere a crise econôrriica que vem se arrastando por mais de 10 anos.
Na apreciação de matéria de tal importância, será posta
à prova, mais uma vez, a capacidade dos_ membros do Coo-.
gresso· Nacional_ de_se colocarem acima das políticas e dos
interesses regionais a fiin-de que cada Parlamentar desta Casa
possa decidir pelo Brasil.
--Não se pode negar, hoje cm dia, a· necessidade de um
ajuste fiscal imediato, para que o País possa superar o défícil
público, evitar o colapso da política monetária conduzida pelo
Ministro Marcílio Marques Moreira e cumprir, nos seus termos
mínimos, os acordos firmados com o FMI e o Clube de Paris,
até para continuarmos a desfrutar da indispensável credibilidade perante a comunidade finarió~1ra irltemacrOnal.
Há dias, o Professor Ary Oswal.do Mattos Filho, Coordenador da Comissãó Executiva de Reforma Fiscal, fez, naComissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma criteriosa
exposição do anteprojeto encaminhado ao Presidente Fernando Collor.
O conjunto das medidas_ aprcsentadbs pelos especialistas
ao Presidente da República e que deverá, na sua maior parte,
ser encaminhado ao Congresso Nacional, em linhas gerais
prevê o seguinte:
- manutenção do Imposto de Renda, com participação
dos Estados e Municípios;
·
-criação do chamado Imposto sobre OValor Agregado,
a partir da fusão do !PI, ICMS e ISS, mudando-se o recolhimento-do Estado produtor para o Estado consumidor, cuja
alíquota deverá ser definida pelo CongresSo Nacional;
-criação de um_ Imposto Especial sobre cigarrOs, bebidas, automóveis, energia elétriCa, telefonia e combustíveis,
com alíquota a ser definida, também, pelo Cóllgresso Nacional;
-A substituiçao do IOF - Imposto sobre OperaÇ6es
Financeira:, pelo Imposto sobre Transações Fi_nanciira:s-; Cõffi
alíquota da ordem de 0,12%, incidente sobre contratos, empréstimos e todas as operações bancárias, a: firit de se alcançar
o mercado infonnal;
-criação do Imposto sobre Ati vos, para Pessoas Jutidicas, com aliquota provável de 2%, garantindo-se abatimento
na declaração de rendimentos, nos 6 anos posteriores;
-fusão do PIS, PASEP c Finsocial numa única contribuição social, para aplicação em saúde, educaÇão e programas
·
sociais;
-manutenção do IPVA, com alíquota.v.ariável, de acordo com as peculiaridades de cada Estado.
Sr. Prêsidente, Srs. Senadores, este conjUnto de medidas,
que deverá constituir-se no núcleo básico do_Projeto de Reforma Fiscal do Governo, chegará ao Congresso cOmo condição
indispensável para a estabilização económica e retomada do
crescimento sustentado do País.
É quase consenso nacional que a persiStência da inflação
deve~se ao descontrole das contas públicas, o qual só pode
ser superado com uma ampla Reforma Fiscal e Tributária,
mais um rígido controle do_s gastos públicos.
Diante desse quadro, o Congresso Nacional terá a responsabilidade de apreciar um projeto ansiosamente aguardado
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' para a
pela sociedade civil_ e fundamentalmente necessá:i-io
superação da crise eC-Onôrnicil.
Por estas e outras razQes, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
será preciso que o Congresso Nacional aprecie o Projeto de
Reforma Fiscal dentro de um prazo que o País possa suportar
e com um sentimento de patriotismo capaz de sobrepor-se
aos interesses regionais.
Não poderemos retardar a votação, seja pàr que ràzão
for, a~nda mais se considerarmos que as eleições do dia 3
de outubro, quanto mais próximas, mais inflUê-nCiãs-exercerão
sobre os Senadores e Deputados.
O Sr. JonaS Pi~heiro- Perffiite-Ine V. Ex~ um aparte?
O SR. VALMIR CAM PELO - Ouço o aparte do nohre
Senador Jonas Pinheiro.
~ _ O SR- JONAS PINHEIRO Nobre Senador Valmir Campelo, estava a_au\o'ir, com muita atenção, o pronunciamento
de V. Ex\ que traz à Casa assunto da maior importância,
que está_se_ndo disc:utido, no momento_, por todos os segmentos
da .soçiedade .. Esta-ptos _conyencidos que uma legislação~ já
envelhecida por mais de :?_Q __ a_n_os, merece·, nãO UIJl ajuste,
mas uma ieforma, a mais ampla possível. Pelo que temS ouvido
do próprio Dr. Ary Oswaldo, a refOrri):a pretende reduzir
cerca de 22 de impostos para algo em torno J:le__8 o.u 9, os
quais seriam somados a taxas variadas, que divergem em quan~
tidade de Estado para Esta.do, e chegam, em alguns casos,
a mais de 50, confundindo e trazendo difiCuldades de controle
de contabilidade e confusão mesmo no meío dos contribuintes.
De forma que a modernidade do_País está a e~igir- es~fã .refo;rma
qUe V. Ex~ traz hoje para debate. Estamos convencidos de
que essa medida é urgente. Sem ela~ muíto dificil~_ente, o
PaíS sairia da crise em que se_encontra mergulhado. A reforma
fis'cãl está a merecer, portanto, reflexão por parte .de todos
os- Congressistas. Reflexão segura, sererla, profunda, suprapartidária, porque o que importa, neste momento, é vencer
os.óbices, é domina_ra cris_e, ~--vencer a inflação, é vecncer
também o déficit público, é colocar _as contas d_o_ Governo
em dia, é alcançar o pleno emprego, é a reforriada dO crescimento_ econômico, é, enfim, a melhoria da qualidade de vida
çla nossa sofrida população. O mentor da proposta de reforma,
chefe da Comissão, está discutindo com Secretários de Fazenda de _todos os Estados, como nós Parlamentares, trocando
idéias, para que essa proposta chegue ao Congresso Nacional
de forma mais ou menos consensual, para que, tendo uma
rápida tramitação, tenho por certo a sua aprovação. Estamos
participando desses debates, acompanhando criterios-a e dedicadamente a evolução dessa matéria. Louvo V. Ex~, nobre
Senador, congratulC?-me com o pronunciamento que faz. Esta
é mais uma oportunidade oferecida a nó$ para que se estabeleça O debate, a troca de idéias, para que esse projeto seja
discutido de {orma ampla e tenha a sua aprovação para que
a política do Governo tenha plena êxito. Meus parabéns a
V. EX'.

O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre
senadoi- JOnas- Pinheiro. Fico muito feliZ com as ó)locações
de V. Ex\ pela sensibilidade com que lida com o problema.
Sabemos que hoje um dos_maiores problemas do nosso País
é a evasão da receita, falta de recolhimentodos impostos,
que é feita irregularmente pela grande maioria, priricipalmente
de empresários, comerciantes e, também, por aqueles que
lidam com o pequeno comércio, com a economia informal.
V. Ex~ traz, através da sua inteligência, as suas preocupações,
que, acredito, hç:>je é a preocupação maior do povo brasileiro.
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Sr. Presidente, diante deste quadro, o Congresso Nacio-

bém, e muito, do quadro recessivo a que está submetida a

nal terá responsabilidade_de apreciar um projeto ansiosamente
aguardado pela sociedade civil e fundamentalmente necessária

economia nacional. Na medida em que as atividades produti vas estão paralisadas - ainda esta semana, os jornais nos

para a superação da crise económica.
Por esta e outras razões, Sr. Presidente; Srs. Senadores,
será preciso que o Congresso Nacional_ apreCie o Pn:>jeto_ de
Reforma Fiscal, dentro de um prazo-que -o Pãís
sllpúrtare com o sentimento de patriotismo capaz de sobrepor-se aos
interesses regionais.
---

po-ssa

O S r. Hum herto Lucena

-,\!,Ex~

permite um aparte?

dão conta do auniento do número de pedidos de concordata
e de falência, em São Paulo e outros grandes centros económicos do País--; evidentemente não se pode deixar de reco-nhecer que a recessão tenha influído na queda da arredação.
Por outro lado, ninguém também desconhece a quanto anda,
neste País, a sonegação fiscaL V. Ex~ lembrou muito bem,
com muita propriedade e competellci3- que -isso-, sobretudo,
4iz respeito aos empresários dos setores primário, secundário
e terceário. Como sabe V. Ex• que, com muita proficiência,
faz parte de um Partido que defende os trabalhadores, o Par··tido Trabalhista Brasileiro, só um paga imposto de renda no
Brasil atualmente, são os assalariados. Temos que acabar com
isso. É verdade que devemos levar em conta que há muitos
empresários honestos, que jamais sonegaram o pagamento
dos seus tributos. Mas, de modo _geral, a sone_gação dá-se
sobretudo. no âmbito do empresariado. Quero parabenizar
-v. Ex~ pelo pronunciamento. Tenha certeza de que todos
estaremos juntos, para -um graride debate, em torno dessa
problemática, da maior importância para a vida nacional.

O SR. VALMIR CAMPELO- Coril muito prãief, nobreUder Humberto Lucena.
. O SR- HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, quero
dizer a V. Ex~ que nós do PMDB estámds agu:a:rdãfido a
remessa, ao Congresso Nacional, dos anunciados projetas que
ctmsubstanciam a chamada reforma tributária ou fiscal, de
iniciativa do Senhor Presidente da República. Sabe v. Ex~
que, apesar do noticiáriO~ até hoje nã6 se cOnhece-a versão
definitiva dessas proposições. Mesrrio assim, Pofém, na relinião de ontem da C_o_missão Executiva NaCional do PMDH;
como Líder da Bancada no Senado, tive oportunidade de
colocar eS"sa questão. Solicitei ao ·presidente do meu Partido,
OSR;·VALMIR CAMPELO- Nobre Senador, agradeço
ex-Governador Oreste Quércia, que fízéssemoS ü·ma reüiiiãõ·,
a V. Ex~ pelas palavras. Realmente, fico feliz com a sensibitão logo esses projetas chegassem ao nosso conhecimentO,
lidade de V. Ex• e do PMDB, uma vez que a direção-geral
dos Gov_ernadores, juntamente com os Prefeitos do PMDB
das capitais e de alguns municípios maiOres, COiri a ExeCUtiva -âo seu Partido, através de V. Ex\ já tem conhecimento do
grave problema que teremos que enfrentar.
Nacional, se possível até no âmbito de um seminário, sobre
Ainda hoje, nobre Senador Humberto Lucena, tive oporo -assunto, a ·ser supervisionado pela Fundação Pedroso Horta,
tunidade de participar de uma reUnião cori:t a Bancada do
para que pudéssemos nos aprofundar no estudo dessas propoPTBl _nr. qual participou, também, o Professor Ary: O~'YaldÕ
sições, que segundo estou informado, são de três níveis: ProMatos Filho:....__ CoOrdenadOr da Cbmís'sãó EXêCutiVa dã Reforpostas de Emenda à Constituição; Prôjeto de -Lêi. Cómpléma Fiscar.-Na o~sião, o Dr. Ary BÇlS tr_:apsmitiu que já está
mentar e ProjetaS de Lei Ordinária. Houve muita sensibipercorrendo todo _o Brasil, fazendo uma prévia, discutindo
lidade por parte do Presidente, bem como dos demais mempririCipaTmente Coin todos os Secretários de Fazenda dos EStabros da Executiva Nacional para esta nossa sugestãn. -Realdos, ouvindo-os sobre a conveniência de se aperfeiÇõar o texto
mente, temos que ter muito cuidado com n as·sunto, sobretudo
que será remetido ao Congresso Naéional. Agradeço a V.
nós Senadores, que representamos a Federação- os Estados,
o Distrito Fededcral e os MunicípioS~, poiS há ffiuit-ã-ci:iiSa -Ex~ pela participação·, que não poderia ser de eutra forma.
uma vez que pa!le da pessoa de V .. EX", uma competente
acumulada com a po~sibilidade de uma_ certa redução das
Lfde-r de-um p·arlidO-cOmo o PMDB~
receitas, justamente~ dos Estados, do Disti'HOFederai e- doS
''
''.
MunicípiOs, em favór"âa União, cóm·o- p'ro:(:lOsiio i1.'atU:r31~
. O Sr. Magno Bacelar --V. Ex~ me permite um aparte,
mente, de socorrer o caixa do Tesouro Nacional. vé-rdade
nobre Senador Valmir Campelo?
que, ultimamente, já foi -publiCado na imprensa- em alguns
O SR- VALMIR CAMPELO - Com satisfação, nobre
jornaiS- á infórniáção de que a área ecoifómici dO Governo,
Senador Magno BaCelar.
nesse particular; já estaria recuando. Mas -o fato é que os
Governadores e Prefeitos estão, de certo modo, intfanqüilos
O SR. MAGNO BACELAR_:. Nobre Senador antes qué
e querem participar ativamerite do eXame dessa matéi:iã. CreiO
que a reforma é im-pottaiite-, -do ponto de vista do interesse
V. :E_x~ retome o discurso e tendo ~m vista que o assunto
é polêmico - a Irilprensa tem divulgado a gama enorme de
geral da economia e das finanças da União, dos Estados,
pretensões do Goyemo, que vão desde o imposto único até
do Dístrito Federal e dos Municípios mas, tambénl, não' deve
uma série de alterações que teremos oportunidade de discutir
ser feita~ assim, de maneira tão urgente, porque· efa- inclui,
pela possibilidade de reforma da ConstituiÇão, uina'veidadeira
nas duas Casas - , eu gostaria de lembrai' que fOí ãprOvadO,
pela Comissão Mista de Orçamentos, requerimento para conreestruturação do sistema tributário, aliás em -tese, pelo mevidar o Ministro da Economia para, naquela comissão, dis·cutir
nos, para melhor. Sou, também, favoráVel à redução do númeo assunto. Seria uma oportunidade para que os Srs. Senadores
ro C:.! impostos. Ao invés de marcharmos para O chamado
e Deputados pudessem discutir com o Ministro as pretensões
imposto único, que seria uma- temeridade,- seria quase que
do Governo. Não tenha dúvida de- que o- assunto preocupa,
um salto no escuro - , preferiria uma redução gradual, para
mas preocupa também -como lembrOu o nobre Líder Humcinco ou seis tributos, e~ aos poucos, haveria um esforçO para
b_erto Lucena - a possibilidade ou intenção do Governo em
que chegássemos algum dia, ao imposto tínico. Não há dúvida
reduzir as rendas dos Estados e Municípios. No e"ntanto, o
que estamos solidários com isso, Quero, apenas, lembrar V.
Go_vérno Federal eStá muito preocupádo em sanar imediataEx~ que no nossO ponto de vista, a queda da- 3rrec3dação,
mente os recursos para o caixa da União. O assunto é muito
que hoje está afetando não apenas a União, mas também
importante. Congratulo-me com-v. EX~, pOT-trizê-lo a- debate
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dencorre tam-
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nesta tarde, uma vez que teremos- como sempre- pouco
tempo para discuti~lo.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, nobre
Senador.
O Sr. José Eduardo- Permite-me V. Ex~ Um aparte?
O SR. VALMlR CAM PELO- Com muito prazer, nobre
Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Nobre Senador; ouvi o oportuno pronunciamento da V. Ex". Trata-se de uni. dos assuntos
que preocupa toda a sociedade brasileira, desde os mais humildes trabalhadores, que são onerados nos seus salários pelas
contribuições sociais, e que- tão pbuCó recebem em contra-

partida, até os maiores empresários, os grandes contribuintes
que sofrem alíquotas pesadíssimas. Há, também, um elenco
de tarifas, taxas e impOStos que Ultrapassam a casa dos 50%,
confundindo e dificultando a contribuição por parte da classe
empresarial, onerando os custos, pela exigência de inúmeros
e execessivos controles, para evitar a sonegação ou para facili~
tara fiscalização, quando esta ocorre. Pteocupa~nos, bastante,
um apecto que, até agora, tem sido pouco discutido na questão
da reforma fiscal tributária, que é justamente a contrapartida
da aplicação doS _recu_rsos . Tem havido muita discussão a
respeito da arrecadação e, ao ouvir agor~ o Senador: Magn_o
Bacelar comentar sobre o convite feito ao Dr. Ary Oswaldo
Mattos Filho para comparecer à Comissão de Orçamentos,
quero dizer que, como compatibilizar a -receita do Orçamento
com a despesa, com os gastos da União, é justãffiente o grande
problema. Então, quero enfatizar esse aspecto da questão
e nessa oportunidade da ida Dr. Ary à Comissão de Orçamentos, gostaria de questionar a compatibilização, porque
ess_e é o ponto crucial. A questão não é_ nem tanto se arrecada
muito ou se arrecada pOuco, mas sim se arreCada o sufiCiente
para cumprir com as necessidades ou com as prioridadeS n3cio~
nais de gastos. Este _é o grande proble111a da receita e da
despesa da União, dos EStados e dos__ Municípios. EntãO,
esperamos que nessa oportunidade se esclareça .mais esses
aspectos, pois é da maior relevância para a comUnidaâe brasileira saber como irão se compatibilizai" os gastos do Governo
com a receita oriUnda da nova legislação fiscal que- deverá
ser aprovada por esta CaSa. Parabéns pelo proriuncia:mento.
O SR. VALMIR CAMPELO- Obrigado, nobre Senador
José Eduardo . .Realmente, V. Ex• toca num assunto muito
importante, que é a compatibilização da recejtacom a despesa,
porque, como sabemos, a despesa de capital, os investimentos,
como também as despesas correntes, que são as despesas variá~
veis- despesas de manutenção, custeio-, não podem ultra~
passar a receita.
Também participo" da Comissão de Orçamentos e estare_i
sempre argüindo,levantando todas as dúvidas, para que possamos elucidá~las, no sentido de trazer o projeto o -mais disSe~
cado possível para apreciação dos Srs. Parlamentares.
O Sr. Cid Sabóia de Cai-valho - Perrriite-m·e V. Ex•
um aparte?
- ·
O SR. VALMIR CAMPELO- Com._ o maior prazer,
nobre Sanador Cid Sabója de Ç~rvalho.
O Sr.. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador, ouvindo
a palavra de V. Ex~ nesta tarde, vamos vislumbrar que no
Senado Federal, realmente, há uma grande preocupação.com
a questão orçamentária. Inclusive, há poucos dias aqui da
tribuna pude erguer também a minha opin~ão numa campa-
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ração que fiz dos orçamentos das universidades, porque vârias
delas foram privilegiadas com as emendas de última hora,
naquilo que se tOi"nou tão discutível arite a ação do RelatorGeral Ricardo Fiúza. Hoje acompanhamos novas preocupa~
ções de V. Ex~ também com a questão orçamentária. Mas
quero dizer algo que me parece essencial, que é urna questão
de filosofia de conduta política: hâ sempre a preocupação
de muitos governantes, principalmente daqueles que argu~
mentam a modernidade como o grande tema, hâ urna enorme
preocupação com os números do Tesouro e uma enorme despreocupação com a questão social. Vejam bem, muitas vezes
o saldo existente no Tesouro, com o perfeito equilíbrio despesa
e receita, como está questionando V. Ex-!. não tem uma corres~
pendência social boa, porque o Estado tem magnífica máquina
financeira- e péssima atividade no campo social. É preciso,
portanto, que os números orçamentários sejam examinados
sob utn ponto de vista de grande importância: qual o resultado
social da aplicação dos orçamentos? Daí por que estou dando
o meu apoio a um interessantíssimo projeto do Senador que
acabou de aparteá~lo, Senador José Eduardo, que nos sur_preende pelas preocupações que seriam mais próprias dos
juristas e menos dos financistas_b em busca exatamente das
transparências que devam existir nas negociações públÍcas,
na administração pública, nas coisas públicas_,_ em todas as
atividades. Porque é pela transparência negocial do Estado
.que vamos aquilatar o emprego das verbas orçamentárias com
o proveito da sociedade. Isso é realmente básico. Inclusive,
_eto, quando mandei à Assessoria do Senado para estudo,
houve uma manifestação contrária, o que me levou a reforl)lular o parecer, exatamente dando uma conotação_ de apoio,
porque a transparêncía deve existir em tudo, não apenas no
momento da feitura do Orçamento, da destinação das verbas
orçamentárias, mas da mecânica administrativa, tendo por
rn,eta a função social de qualquer centavo do dinheiro público.
Isso é, realmente, importante, porqu_e hoje, por exemplo,
conhecemos administrações que triunfam nas realizações de
obras- grandes praças, grandes ruas, grandes avenidas, edifícios etc. -,mas não sabemos como será a condição humana
para o aproveitamento de tudo isso. D_aí por que, discutindo
a sucessão_ na minha cidade, _eu disse do meu ideário. As
ruas estão aí, as praças estão aí, os edifÍcios, as benfeitorias,
as pontes, os esgot9s, os canais, tudo pronto. Agora, vamos
conseguir que as pessoas, de um modo mais feliz, habitem
esta cidade, transitem por essas ruas. estejam nestas praças
etc., porque a: felicidade humana é básica dentro de_ uma
visão teleológica do Estado. O Estado é uma conseqüência
da sociedade- a sociedade juridicamente organizada- para
que devolva a ela, através do seu poderio, as potencialidades
que levem ao equilíbrio social. Estou me alongando muito
no aparte a V. E~ mais por um abuso de cearense a cearense,
porque apesar de V. Ex• haver migrado e abandonado o meu
?stado, ainda estamos a considerá~lo como bom portador
de uma_ dosagem satisfatória de ''cearensidade". Daí por que
está autorizado a retornar ao nosso Estado quando desejar...
0 SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho. Aliás, na última Vez, até
pedi permissão a V. Ex' Mas V. Ex• tem toda razão. Veja
bem, o que se aloca, hoje, na parte de investimentos, não
só investinietit6s que dizem respeito a despesas de capital
para cons't'!ução de obras, mas principalmente para a parte
social, a que V. Ex~ se refere, para conscientização comunitária
para o bem~estar, para melhor qualidade de vida do habitante,
é muito pouco, nobre Senador, porque as despesas correntes,
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hoje, que são as despesas com pessoal, realmente Ultrapassam
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
e muito qualquer orçamento de qualquer Estado e até mesmo
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
da União.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
Por issó, nobre Senador, defendo o projeto da Deputada
seguinte discurso.)- Sr. -Presidente, nobre-Senador AlexanRita Camata. porque S. Ex• fixa um limite, Um -teta para
dre Costa; _src~ e _Srs. Senadores, em primeiro lugar, expresso
o gasto com pessoal. Essa reforma fiscal a que também me
os meus v_otos para que se realize, com o maior sucesso, a
refiro vai compatibilizar melhor as despesas de capital com
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Deas despesas correntes. Talvez, com isso, possamos ter mais
senvolvimento, que inicia~se hoje no Rio de Janeiro. Trata-se
recursos para serem empregados principalmente na área da
de urna das mais importantes reuniões, envolvendo todas as
formação da personalidade, na área da doutrinação da criança,
nações particulannente voltadas para a questão da qualidade
principalmente na área social, em que tanto pensamos e acrede vida em nosso planeta; qualidade de vida que precisa levar
ditamos.
em conta, obviamente, o meio ãmbiente e a questão de como
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gostaria de voltar ao
se distribuem os frutos do desenvolvimento.
discurso de V. Ex• exatãmente nessa parte:- O projeto da
Hoje, tendo em vista a questão de como o Governo age
Deputada Rita Camata vem merecendo um exame muito detapara promover o bem-estar de todos os brasileiros, venho
lhado do PMDB. Sob a liderança do Senador Humbei.tQLu_ce~. __ .solicitar informações a respeito da ação coordenada de-entidana, temos nos reunido e analisado esta questão, assim como
des de previdência fechada, entidades essas que, por vezes,
outras questões fundamentais. São queSfões báSicas~ O projeto
têm realizado opefações que, segundo todos oS indícios, não
é meritório, sem dúvida, na sua filosofia. Aperlas·, desde o
beneficiam propriamente, em primeiro lugar, àqueles com
primeiro dia em que chegou ao Senado Federal, quando fiz
quem o Presidente da República assumiu um compromisso
as minhas primeiras observações, que foram contraditadas
perante a Nação, ou seja, os descamisados, os desabrigados.
pelo Senador Esperidião Arnin, mostrei qUe aqu:ilo que a
Parece, Srs. Senadores, que, volta e meia, ações são coorde~
Deputada Rita Camata tentava alcançar, que é, também, o
nadas pelo Palácio do Planalto, para beneficíar àqueles que
sentido de V. Ex\ não se alcança por aquela propoSitura.
têm um contato muito próximo com os que estão em posição
É uma questão de linguagem, é urna questão de expressões,
de comando neste País.
são os períodos, é a colocação, porque chegamos à conclusão
Quero salientar que, já no ano passado, eu havia expresso
de que, seguido àquele texto, chegará o momento em que
isto, pois o Relatório e Parecer Prévio, sobre as contas de
o servidor público que percebe o salário mínimo não terá
1990, do Governo da República, segundo o Minisiro-Relator
condições de recebê-lo, porque o orçamento apertado na sua
Homero Santos, em 1991, chamava a atenção para os valores
receita não pennitirá uma despesa que alcance o nível do
consignados em inversões financeiras que constam do PDG,
salário mínimo. É, portanto, uma matéria que podemos dividir
qUe, na sua maioria, constituem participação erri empresas
em duas partes: a parte filosófica - a ideal, a substantiva
privadas, cuja ausência de dados impede o Tribunal de Contas
- e a parte adjetiva, que é como fazer;~como Viabilizar.
da União, e, por via de conseqüência, o Congresso Nacional,
Sei que estamos precisando de reformas fiscã.ís, de alterações
de verificar se o .disposto na ConstituiÇão está ou não sehdo
tributárias inclusive, precisamos de tudo, mas sem esmagar
observado, especificamente o que diz o seu art. 37, inciso
nenhum estamento. O grande problema do País no momento
XX, que assinala:
é o esmagamento da perspectiva da pessoa humana, este é
o grave ·problema do País. Então, a despeito de se tratar
"XX - depende de autorização legislativa, em
de assunto sério, terminamos com coisas até engraçadas, que
cada caso~ a criação de subsidiárias das entidades menseria o desconhecimento da existência do direito adquirido,
cionadas no inciso anterior, assim como a participação
quando se trata, por exemplo, de aposentadoria e outras coisas
_de qualquer delas em empresa privada."
tantas. Obrigado a V. Ex~
- Diz o inciso anterior:
"XIX - somente por lei específica poderão ser
O SR. VALMIR CAMPELO- Grato a V. Ex•, nobre
criadas empresa pública, sociedade de economia mista,
Senador.
autarquia ou fundação pública."
Sr. Presidente, é evidente que, nas discussões que se
Ou seja, é preciso que o Congresso Nacional pense em
seguirão à apresentação dó Projeto de Reforma Fiscal ao
Congresso, teremos oportunidade de aperfeiçoaras propostas, como controlar melhor o que é feito dos extraordinários recursos administrados pelas entidades fechadas de previdência.
buscando sempre o melhor para o País.
O Tribunal de Contas da União, já no ano passado, assiNão poderemos nos esquecer que a Reforma FisC3I não
representa apenas mais uma medida do corijuiltO da política nalou o volume extraordinário de recursos colocados pela
econômica do Governo. Antes disso, esta Re(9rril~ pode signi- União nessas entidades. Em 1990, eles atingiram 109,701 bificar a solução dos gravíssimos problemas enfrentados pela lhões de cruzeiros, valor consderavelmente superior aos 6,982
bilhões de cruzeiros_ do ano de 1989.
Nação ocmo um todo.
E aqui assinãfava oS volumes consideráveiS aplicados tanEstou convencido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que
to no mercado financeiro mobiliário, quanto-no-mercado ii:noa Reforma Fiscal é necessária e urgente e quero fazer um
bíliário, pela PREVI, lígada ao Banco do Brasil, pela PEapelo aos meus pares, tanto no Senado quanto da Câmara
dos Deputados, no sentido de que apreciemos com grandeza, TROS, à PETROBRÁS, pela SISTEL, à TELEBRÁS, pela
com espírito verdadeiramente patriótico e Com humildade este FUNCEF, à Caixa Económica Federal, pela CENTRUS, ao
Banco Central, pela CAPEF, ao BNB, pela VALIA, à Comprojeto de inegável urgência nacional.
panhia Vale do Río Ooce, pela PREV AB, ligada à Caixa
Efa o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bein!)
Econômíca Federal, pela PORTUS e pela CBS, ligada à CoSala das Sessões, de junho de 1992. -Senador Valmir
mapanhia Siderúrgica Nacional.
Campelo
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Jornal do Brasil, hoje,
traz uma reportagem informando como no ano passado seis
entidades de previdência fechada, ou seja, a POSTALIS,ligada à Empresa de Correios e Telégrafos; a PREVINO R TE,
ligada à Eletronorte; a SERPROS, ligada ao Serviço Federal
de Processamento de Dados;~ VALIA, di Vale. do Rio Doce;
a REFER, da Rede Ferroviária Federal, e a PETROS, da
PETROBRÁS, que detêm uma poupança etimada em cerca
de 20 bilhões de cruzeiros, equivalente a 5% do Produto Interno Bruto Nacional. Quer dizet, todas essas empresas, e mais
todas as entidades de previdência fechada, adminiStram um
enorme volume de recursos.
No ano passado, segundo o que registra o Cartório do
29 Ofício de Imóveis, do Distrito Federal, o Centro Empresarial V ARIG, conjunto de quatro torres, de quatorze andares
cada, foi vendido integralmente a pelo menos seis Fundações
de empresas estatais, no curto espaço de 30 dias, num investimento de 78 milhões de dólares. Cada andar desse Centro
Empresarial Varig está estimado em cerca de 1 milhão e 400
mil dólares.
A própria organização que VendeU esse Centro Empresarial Varig, do Grupo OK, informou ao Jornal do Brasil
que tudo foi vendido em 15_dias. Não houve necessidade
de qualquer publicidade à época do lançamento, em julho
de 1991. O imóvel nem passou pelo departamento de vendas.
Foi um- aSsünto, segUndo o vendedor do GrU:po OK, sigiloso,
tratado diretamente pela Direção da OK. isso foi dito pelo
vendedor Eurípedes Pereira, na loja central da Construtora
OK, no andar térreo do prédio da OAB.
Estamos _dando entrada, Sr. Presidente, ao seguinte requerimento encaminhado aos Ministros de Minas e Energia,
relativamente à PREVINO R TE, à VALIA e à PETROS;
ao Mmistro dos Transportes e Comunicações, em relação à
POSTALIS e à REFER, e ainda um outro, semelhante ao
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, relacionado
àSERPROS:.
"'Requeiro, nos termos do art. 50 e 49, Inciso X,
da Constituição Federal combinados com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejain prestadas pelos respectivos Ministros as· seguintes informações:_
1 - Remessa das análises econômico-finariéeirã.s
4t1e justificaram a aquisição de parte do Centro Empresarial VARIG, localizado em Brasílfa no lote L, Quadra CN-02 do Setor Comercial Norte, em 1991 e 1992,
pelas entidades de previdência priVada POSTALIS
eREFER,
2- Informar a data de aquiSiÇão, detalhando os
respectivos ·valores e condições de pagamento avençados entre a POSTALIS e REFER e o Grupo OK
Construções e Incorporações S.A., para a referida
··
aquisição.
3- Houve pagamento relativo ·à corretagem da
referida venda? Em caso afirmativO TrifOrmar o valor
pago e a pessoa física ou jurídica beneficíária.
4- Que outras eritidades de previdência privada
afetas a esse Ministério adquiriram imóveis localizados
_ _
no Centro Empresarial V ARIG?
Considerando significativo o volume de recursos envolvidos e visando _Qc_u_mprimento das disposições constitucionais,
faz-se necessária a obtenção das informações solicitadas. Eu
gostaria de mencionar que a matéria do Jornal do Brasil faz
referência, também, ao Sr. Edmar Cid Ferreira~-dono do Ban-
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co Santos. Aii:tda hoje, conversei corri o Sr. Edmar Cid Ferreira, que se dispôs a dar todas as infOrmações relativas a este
caso. Informou-me, pessoalmente, que ele não tem qualquer
relação de sociedadc.com o_Sr. Paulo César Farias naquele
Banco. Em 1969, ele fundou a Santos Corretora, que depois
transformou-se no Banco Santos, e de_sde então, tem, como
proprietário principal, 90% das ações, ele próprio, Sr. Cid
dos Santos Ferreira; e qu-e ele não poderia ter vendido qualquer ação sem que houVesse comunicação oficial ao BancO
Central do Brasil.
O Sr. Edmar Cid Ferreira dispôs-se a conversar comigo
e com o Deputado José Dirceu, para esclarecer inteiramente
esse episódio, e outros, na medida em que o próprio Jornal
do Brasil, mostra, em matéria na mesma página, como no
mercado de bolsas do Rio e de São Paulo, os executivos _no
mercado financeiro conhecem_o nome, sobxenome, principalmente o telefone de executivos que são de confi"ança, ou eram
de _confiança do Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos, antes Secretário de Assuntos Estratégicos, e outros que seriam de confianS~ do Sr._ Paulo César- Farias, qUe ora facilitam, ora brecam
as operações no rico filão das duzentas e poucas fundações
brasileiras, as maiores delas estatais.
Diz a reportagem do Jornal do Brasil, do jornalista Luiz
Cláudio Cunha: que ainda no chamado "bolo de noiva'', segundo contam os profissionais de mercado, houve uma espécie
de divisão, em qUe o Sr. Paul<;> César Farias _teria estendido
a sua influência sobre as fundações do setor de "tele," como
o Si~tema TELEBRÁS; e das "eletro", do Sistema ELETROBRAS, enquanto o Sr. Pedro Paulo Le.oni Ramos estenderia
a sua influência sobre as demais, tais -como a Vale do Rio
Doce, a PREVI, a PETROS, a FUNCEF, REFER, a FAPES
e a FIPECQ, ligada à FINEP, CNPq e INPE.
Ora, isso deve ser objeto da atenção de duas Comissões
Parlamentares de Inquérito: a Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pelo Senador Humberto Lucena, sobre o
chamado esquema PP, deverá examinar_, c_om _atenção, um
caso; enquanto que a CPI, destinada a apurar as atividades
do_ Sr. Paulo César Farias, o outro. O nosso objetivo, nesse
caso, é o de chamar a atenção sobre a maneira pela qual
o Governo, por meio dos seus Ministérios, coordena ações
dessas en_tidades de previdência fechada.
Urge, diante desse noticiário, que o Congresso Nacional
examine o projeto de lei que, segundo notícias, a Consultaria
Jurídica da Presidência da República está por encaminhar
ao Congresso Nacional. Esse projeto muda as regras dos fundos de pensão das empresas estatais. São necessárias medidas
para fazer com que o Congresso Nacional te"nha maior controle
exercendo efetiva fiscalização sobre o destino desses recursos,
que são dos trabalhadores das empresas estatais, e que· até
hoje não são administrados com a devida transparênca.
A Secretaria de Previdência Social tem tido a responsabilidade de_analisar o que é feito desses recursos; faz-se necessário, no entanto, transparência total sobre essas Informações.
~a medida em que o Orçamento da República envolve
investimentos das empresas estatais junto a entidades de previdência fechada, em proporção muito maior do que ocorr(f
em qualquer setor da economia privada, é preciso que ·se
pense se não haveria favorecimento para os furicionários das
entidades de previdência fechada em relação aos trabalhadores deoutros segmentos da economia brasileira. É preciso
que, diante até daquilo que foi objeto da recomendação do
Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional se volte
para o estudo desta questão, ou seja, do melhor controle
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da administração dos recursos das entidades de previdência
fechada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo SlJ,plicy, o Sr.
Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência que e ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Prsidente, Srs. Senadores, tenho feito
desta tribuna freqüentes pronunciamentos a respeito da possibilidade que o Brasil tem de sair da crise sem apelar para
a ajuda internacional, mas recorrendo apenas à capacidade
de poupança da própria sociedade brasileira.
Ainda ontem, numa reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, o nobre Senador Ronan Tito honrou-me com
uma interpelação a respeito do problema e_tive a oportunidade
de confirmar minha certeza de que, infelizmente, grande parte
do esforço louvável de poupar, empreendido pelo cidadão
brasileiro, tem ·sido desperdiçado por uma política errática
de prioridades do Estado, mas, infelizmente, também, dos
Estados.
Na abertura do seminário América Latina- Um Desafio,
promovido pelos diários Jornal da Tarde e O- Estado de S.
Paulo e patrocinado pelo Bamerindus, sexta-feira passada,
dia 29 de maio, em São Paulo, voltei a abordar o assunto,
reiterando que a saída da crise brasileira passa por dois caminhos que se complementam. O primeiro deles é a pulverizaçãO
da poupança privada nas mãos das próprias empresas e famílias que a produzem e podem aplicá-la em projetaS de retorno
mais rápido, reproduzindo e ampliando essa mesma poupança.
O segundo é a descentralização da decisão do investimentO
estatal, que deixaria de ser uma exclusividade federal e passaria a ser cada vez mais compartilhada pelos municípios,-rillma
tentativa de diminuir a larga distância hoje exiStente -entre
as verdadeiras necessidades da população e os programas oficiais de obras do Governo Federal.
Esses caminhos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, s6 serão
construídos se for adotada uma política de recuperação do
poder aquisitivo da classe trabalhadora brasileira com a redução da praga do desemprego, a valorização do salário, a diminuição da carga dos impostos e a redução da taxa de juros.
E, também, se o Estado não resolver atrapalhar, tornando
proibitiva, pela cobrança de taxas, a contratação de mão-deobra pelos empreendedores privados.
Aproveito a oportunidade para pedir vênia a meus nobres
pares e citar uma reportagem muitO iii.tei"e~sante-, pUblicada
pelo jornal parisiense Figaro, a respeito de uma experiência
original adotada por um banqueiro num país do terceiro Mundo, Bangladesh. A reportagem, intitulada "o capitalismo socorre a miséria", descreve a experiência do professor de economia Mohamme_d Yunus, de 31 anos, formado pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Em 1971, esse
jovem uníversitáiíO voltou a seu país de origem, o paupérrimo
Bangladesh e deu início a uma experiênCia bem-sucedida de
combate à miséria, não através de programas sociais ou· de
grandes obras de infra-estrutura, mas utilizando os mecanismos normais de crédito do sistema _capitalista vigente Do mundo ocidental.
Segundo o banqueiro de Bangladesh declarou ao jornal
fra!).cês, "não é construindo barragens, auto-estradas e grandes
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usinas que se erradica a miséria. É necessário fazer o contrário:

s.e. erradicando a miséria, se cria poder de compra, que justifiCa
um desenvolvimento da produção das infra-estruturas. Além
disso, foi dessa forma que os países industrializados se desenvolveram. Por que, então, insistir em querer fazer o Terceiro
Mundo caminhar no rumo inverso?" Sábias palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores!
Eu tive, pessoalmente, a oportunidade rara de confirmar
a sabedoria desse_ conceito, pois, jovem ãirida, vi como paulistas, gaúchos, mineiros, nortista<; e notdestinos construíram
a riqueza de meu Estado natal, o Paraná, com suas próprias
mãos. Esses brasileiros foram para o Paraná, plantaram, colheram, ergueram cidades e, depois, é que se construíram
as redes de eletricidade, água e esgotos. Se a infra-estrutura
tivesse chegado antes deles, com que recursos ela seria paga?
Seria praticamente impossível arcar com essas despesas, se,
antes delas, não tivessem sido produzidas as riquezas. Aliás,
o que ocorreu nos anos 5Q_e_60 no Paraná já havia acontecido
no fim do século passado no oeste dos Estados Unidos. E
agora mesmo se rf;!pete no Sul do Mato Grosso, em Rondónia,
em praticamente todos os lugares, no mundo inteiro.
Esse banqueiro bengali está certo, Sr. Presidente, Srs.
Senadoresl Mas quem é ele? Para me explicar melhor, Vou
contar um pouco da vida dele, de suas idéias e de seu negócio.
Mohammede Yunus é dono do Banco Grameen, segunda instituição financeira de Bangladesh, com 350 milhões de dólares
em negócios. Essa quantia não impressiona, em tennos brasileiros, mas isso não invalida a experiência adotada por Yunus
em seu país. Tentarei resumir em poucas palavras a reportagem publicada pelo Figaro. Segundo o grande jornal parisiense, a Grameen oferece empréstimos a mais de um milhão
de camponeses sem terra, espalhados em 25 mil aldeias. Essa
não é uma obra de caridade, pois os camponeses pagam 16
a 20 por cento de juros reais por ano e a operação dá lucro
ao banco e aos tomadores dos_ empréstimos, sendo, -portanto,
um bom negócio para os dois lados e, também, para o pafs.
- Para isso ocorrer, pelo menos um conceito fundamental
adotado pelos bancos ocidentais foi córitrariado na operação
narrada pelo jornal. Tal conceito foi resumido por um executivo desse banco pioneiro numa sentença simPles e direta.
Segundo ele, "os bancos comerciais não emprestam, normal~
mente, aos pobres em virtude de um dogma: eles não dão
garantias". Esse _executivo, Muzafel Haq, número dois na
hierarquia da instituição financeira Grameen, explicou ao repórter f~ancês ~émy Favret - -aufor da reportagem - que
o banqueiro, seu patrão, contornou esse verdadeiro dogma
dos_ negócios financeir?s no mundo inteiro, usãndo, no lugar
das garantias necessárias para a concessão de um empréstimo,
a pressão social, mais forte no mundo rural, e a motivação
económica dos tomadores de empréstimos.
O sistema, que se afina aos poucos, na medida em que
vai sendo aplicado e aperfeiçoado, funciona basicamente assim, segundo a descrição do jornalista: quando a Grameen
chega a uma aldeia, pede aos aldeões mais pobres para se
repartir em grupos de cinco. Cada grupo desses elege um
chefe. Reunidos em conselho, tais representantes dos grupos
nomeiam, por sua vez, um chefe para cada aldeia. O banco
empresta a duas pessoas de cada grupo. Se os reembolsos
semanais se desenvolvem regularmente, o banco passa a emptêstát tf um outro membro. Os chefes ficam pOr último.
Eles só recebem o empréstimo que lhes cbe se todo o grupo
honrar o compromisso, pagando a dívida contraída com o
banco.
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Cada semana, o representante da Grameen vai a cadcl
uma das aldeias recolher os reembolsos, estudar novos dossiés
e verificar a boa utilização-dos fundos. Aqui mais um conceito
tradicional do negócio financeirO é-negado, pois não há sigilo
bancário: tudo é feito na frente de todo mundo, na praça
da aldeia. Os devedores são estimulados a criar entre eles
fundos de solidariedade, que servem para cobrir as dificUl~
dades passageiras de pagamento ou fazem face a despesas

excepcionats. Se_ o reembolso_ ocorre sem incidentes, o devedor
tem, automaticamente, direito a um segundo empréstimo,
maior do que o primeiro.
A taxa de reembolso é impressionante: 98% dos devedores honram os compromissos. Esse número confirma uma
verdade que serve para Bangladesh, mas, também, para o
Brasil: ''os pobres são melhroes pagadores do_ que os ricos",
conforme reconheceu o já citado segundo h~mem do banco
asiátiCo, Muzafel Haq. A taxa de crescimento de tomadores
de empréstimos, também, é altíssima~- poiS 18% de tomadores
soinam-se ao sistema, anualmente. Muitos desses camponeses
têm seu património mUltiplicado várias vezeS. Isso levou o
banqueiro bengali Mohammed Yunus a criar urna ~rase_,_ que
eu mesmo gostaria de ter feito e a assinç,_-_comO se fosse
minha: "O acesso ao crédito bancário é um doS aireitoS- elementares do homem".
Muita gente se impressiona com 6 número dos empregados _de empresas britânicas príVãtizadas que terminaram
se transformando em seus acionistas, principalmente por se-rem esses índices bastante superiores aos de trabalhadores
sindicalizados dessas mesmas· empresas._ Pois devo advertir
que esse não é- um privilégio de países do Primeiro Mundo,
pois, em Bangladesh, num dos territórios-mais pObres deste
planeta, com renda per capita de 168 dólares, 15 vezes inferior
à brasileira, de cerca de 2.400 dólares, 900 mil camponeses,
muito dos quais analfabetos, controlam 80% do capital de
uma instituição financeira, exatamente a já citada Grameen.
"O melhor remédio contra a miséria- é -o-- Capítalismo.
A pobreza se perpetua porque os pobres são mantidos longe
da economia", afirmou aos jornalistas o banqueiro e professor
de economia Mohammed Yunus, como se vê um· sensato criador de frases surpreendentes. A reportagem do Figaro termina
por c_oncluir que sua experiência nâó se limita a Bangladesh.
Experiêncüis similares já estão sendo levadas à prática em
outros países pobres, tais como Malásia-, Indonésia, Tailândia,
Filipinas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, COlórnbia, Bolívia,
Guiné, Quênfa e Mali. A Índia e a China_,_tanlbém, querem
tentar fazer a mesma coisa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: nós, brasileiros. mesmo
reconhecendo que a complexidade de nosso sistema financeiro
dificulta bastante a aplicação da sistemática de crédito engendrada pelo cérebro privilegiado de Mohammed Yunes, não
podemos deixar de reconhecer que seu espírito é Correto e
determina o rumo a ser seguido neste País: O capitalismo
brasileiro não pOde ser sócio, mas precisa se tornar uni adversário implacável da miséria. A fórmula para isso é trabalhar,
produzir, poupar e aplicar de forma correta os recursos poupados. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nOb-re SenadoiHU.mberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr:s. Senadores, há
algum tempo, nós que representamos os Estados do Nordeste
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no Senado, ternos mantido um debate permanente a respeito
da situação que persiste, grave, apesar de providências episódicas de todos os governos, no chamado semi-árido, que é
justamente aquela área mais sujeita àS prolongadas estiagens,
e na qual o grande problema continua a ser a falta d'água.
Refiro_-me apenas ao semi-árido, para lembrar que as
maiores dificuldades por que passa a economia nordestina,
sobretudo_ no que tange à área rural, dizem respeito justamente ã produção agropastoril nas terras nele inseridas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, justamente por isso é que
nós do Nordeste ternos insistido sempre em que os vários
governos que têm se sucedido no País, e particularmente o
atual- que insiste num plano econômico de caráter ortodoxo,
e que está levando o País a uma brutal recessão - . devam
dar uma maior atenção à questão fulcral relacionada com
a produção agropastoril no Nordeste sobretudo no seu se mi-árido, qual seja aquela que está intimamente vinculada aos
financiamentOs do custeio e do investimento, na agricultura.
Dentro desse raciocíniõ, seri:tpre defendemos, para esses
financiamentos, a fixação de taxas diferenciadas de juros.
- Nessa linha, trag_o, hoje, ao senado e encamiriho à Mesa,
o seguinte proJeto de lei,_ para o qual peço a atenção dos
Sts:-S-enadõres, partlculai-mente os do Nordeste:
"PROJETO DE LEI N•
• DE 1992
Dispõe sobi-e a concessão de subvenção econômica
nas operações de crédito rural realizadas com produtores
rurais do semi-árido do Nordeste.
O Congresso_ Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
subvenção econômica nas operações de crédito rural em financiamentos realizados com produtores rurais e suas cooperativas no semi-árido do Nordeste.
Art. 2<~ A subvenção a que se refere o artigo anterior
incidirá sobre os_encargos financeiros básicos do financiamento (TR, TRD ou _outro índice utilizado ou que vier a ser
utiliZado) e obedecerá aos seguintes percentuais:
-50% (cinqüenta por Cento) para pequenos produtores
rurais e suas cooperativas;
-30% (trinta por cento) para médios produtores rurais
e suas cooperativas.
Parágrafo único.

A conceSsão fica restrita ao-s-Jinancia-

mentos de custeio agropecuário e de investimento.
Art. 39 Os Ministros de EStado da--Agricultura e Reforma Agrária e da Economia, Fazenda e Planejamento proporão
ao Presidente da República, em cada exercício financeiro,
as necessárias providências de natureza orçamentária e operacional para concessão da subvenção.
Art. 49 Esta Lei e:ttra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposiÇôes em contrário.
Justificação
As condições climáticas adversas; Canicterísticas das -regiões seJ!lÍ-áridas, fazem daquele um espaço geográfica onde
a agricultura e pecuária, se não conduzidas de forma tecnificada - o que implica custos elevados - constitui atividade
de risco elevado.
O semi-árido nordestino não foge à regra. AS' produtividades baixas ali alcançadas por pequenos e médios produtores rurais transformam a ativídade rurícola unicamente em _
meio de sobrevivência.
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Paradoxalmente, imposSibilitado de attiar noutro segmento, o habitante daquelas áreas sobrevive graças à exploração da agropecuária.
Nesse cenário, agravado pelo processo inflacionário persistente, é impossível vislumbrar o produtor rural tomando
empréstimo bancá_rio com encargos financeiros de mercado.
A menos que se o queira inadimplcnte. OU, em última instância, à margem do Sistema Nacional de Crédito Rural.
Em qualquer das hipóteses, fomentaremos a miséria e
o êxodo rural. A resultante será, assim, a ampliação das favelas
e da marginalidade nos grandes centros urbanos.
Ao Governo cabe adotar providências nQ sentido.d.e,
senão eliminar, pelo menos diminuir as causas _dos_ males çlos
cidadãos.
O prohlema sob enfoquc constitui a razão primeira da
migração do Nordeste para o Sudeste e_ Norte, de efeitos
danosos para todos. O apoio ao produtor rurar do semi-árido
nordestino assume, pois, carátcr prioritário n·a ãtual conjuntura brasileira. Daí apresentarmos o presente Projeto de Lei,
que, se não resolver o problema, amenizará as agruras por
que vem passando tão sofrido e abnegado segmento da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 2 de junho de t"992. - Senador HUmberto Lucena, Líder do PMDB."
·
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1_- Remessadas análises económico-financeiras que justificaram a aquisição de parte do Centro Einpresarial Varig,
localizado em Brasília no Lote L, da Quadra CN-2, do Setor
Comercial Norte, em 1991 e 1992, pela entidade de previdência privada Serprus;
_ ___ 2 - Inform<~:r ª-data de aquisiç~_o! çl_~~alhando os respectivos valores e condições de pagamento avançados entre a
Serprus e o Grupo QK ConstruÇões e Incorporações S.A.,
para a referida aquisição?
3 - Houve pagamento relativo ã corretagem da referida
venda? Em caso afirmativo informar o valor pago e a pessoa
física ou jurídica beneficiária.
4 - Que outras entidades de previdência privada afetas
a ess-e Ministério adquiriram imóvel localizados no Centro
Empresarial Varig?
Justificação
Tendo em vista as inúmeras notícias vefculadas na imprensa, considerando o significante volume de recursos envolvidos
e visando o cumprimento das disposições constitucionais, fazem-se necessáriO as infofriiã:çôes-aqui soliCitadas.
SaÍa das Sess_ões, 3 de junho de 1992. Senado_r EduardQ
Suplicy.
-

(A Comissão Diretora.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, o projeto
REQUERIMENTO N• 350, DE 1992
retrata a realidade: somos- um Brasil dent_ro de vários brasis.
POrtanto, não podemos aceitar que _as- :ta-xas-de jurOs. pagas·
Requeiro,· nos termos dos arts ..50 e 49, indso X, da
nos empréstimos para custeio e para inveS"tiffiert.to na ·agricUl- _Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regitura, no Sul e no Sudeste do País, sejam igUais àquelas que mento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Sr.
são praticadas pelos que produzem na área rural do se mi-árido 1\1-i_nistro das Minas e Energia-as Seguíiltes informações:
1 - RemeSsa das ali.álises econômico-financeíras que- jusdo Nordeste, particularmente se forem pequenos e médios
tificaram a aql.!-isição de parte do Centro Ernpresarial_Varig,
produtores.
.
Acredito que, na atual conjuntura brasileira, dentro de localizado em BrasHia no Lote L, Qüadra CN-2, do Setor
um enfoque de uma política económica recessiva, uma medida Comercial Norte, em 1991 e 1992, pelas entidades de previdessa natureza servirá, simplesmente de alento. Será um .so- dência privada Previnorte, Valia e Petrus;
~-Informar a data de aquisição, detalhando os respeccorro de ordem__ social àqueles milhares, senão milhões, de
nordestinos que estão sobrevivendo a duras penas no semi-á- tivos valores e condições de pagamento avençados _entre a
rido, por falta de condições de pagar os empréstimos que Previ norte, V afia e P~trus e o Grupo OK Construções e Incorjá tomaram aos bancos oficiaiS e privados_ para o custeio e porações S.A., para a referida aquisição?
3 - Houve pagamento relativo à corretagem da referida
o investiniento agrícola e nem sequer de tomar_, agora, finanvenda?Em caso afirmativo informar o valor pago e a pessoa
ciamentos semelhantt:.?.DA re_de bancárja naclonal.
_
·--·físlcã~Ou jurídica-benefiCiária.
-·
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidênú~._-(Mõfio beffi!)
4 - Que ·outras entidades de previdência privada afetas
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA~DORES:
- a esse~ Ministério adquiriram imóveis localizados _no _Centro
Alfredo Campos- Chagas Rodrigues--EâiiiiraC:i-suplicy Empresarial Varig?
- José Eduardo- José Fogaça- Mário COVaS-~- Mauro
Justificação
Benev"ides - Onofre Quinan. - Ruy Bacelar.
Tendo em vista as inúril.eraS áotfciaS Veículadas Oa imprecisa. considerando o significante volume de recursos envolvidos
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidéncia
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezeri.oVe-liOras, ~e ~VfSãifdo o cumprimento das disposições constitucionais, fazem-se neCessáriO as informaçôes aqui solicitadas.
no PlenáriO Cântara dos Deputados, des.tin_a_dl-\ à___ldtyJa dª
. . ~ala ~as Sessões, 3 de junhO de 1992. -Senador Eduardo
Mensagem Presidencial n' 43, de 1992-CNSuplicy.
0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa,
(A Comissão Diretora.)
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
REQUERIMENTO N' 351, DE 1992
São lidos os seguintes, requerimentos _
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da
REQUERIMENTO N' 349, DE 1992
ConstituiÇão Federal combinados com o art. 216 do RegíRequeiro, nos termos dos arts. 59-~ '_1-~.__ it:~ciso JS, Qa ____ ll!~n_to In~~~no~-~ S~nado Federal, sejam prestadas pelo Sr.
Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regi- -Ministro dos "Transportes e -comUnicaÇões as segu,intes informento Interno do Senado Fedefil, sejaffi pfe-s"t"adas ·pero-·sr. - ---nülç-oes: Ministro da Economia, F3zenda e Planejamento as seguintes
!-_Remessa das análises econóinico-fínanceiras que jusinformações:
tificaram a aqu,ísição de parte do Centro Empresarial Varig,
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localizado em Btasllia rio Lote L, Quadra CN-2, do Setor
Comercial Norte, em 1991 e 1992, pelas entidades de preVidência privada Postalis e Refer;
2- Informar a data de aquisição, detalhando os respectivos valores e condições de pagamento avençados entre a
Postalis, a Refer e o Grupo OK Construções e Incorporações
S.A., para a referida aquiSiÇão?
·
3 - Houve pagamento relativo à corretagem da referida
venda? Em caso afirmativo informar· o valor pago e a pessoa
física ou jurídica beneficiária.
4 - Que outras entidades de previdência privada afetas
a esse Ministério adquiriram im-6veís-ToC3Iízãdos no Çentro
Empresarial Varig?
Justificação
Tendo em vista as inúmeras notícias vefculadas na imprensa, considerando o significante volume de recursos envolvidos
e visando o cumprimento das disposições constitucionais, fazem-se necessárió- aS infoimações aqui solicitadas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992.---; senador Eduat:_clo
Suplicy.
·
(À Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 352, DE 1992.
Solicita que o Ministro Ângelo Calmon de Sá, do Desenvolvimento Regíoii3.1, informe sobre a situação do conjunto
de obras de c:::mtenção das cheias da Bacia do Rio Itajaí.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, §
zo;~ da Constituição Federal e do art. 216 inciso I do Regimel}tO
Interno, que seja solicitado a Sua Excelência o Ministro Angelo Calmon de Sá que-nós preste os SegU"fiitf:s 1nformes:-1) Porque não foràm reinicia-das ou retardadas as obras
de conclusão da Barragem Norte, município"-de José Boiteux,
no Rio Hercílio, inclusive porque era insig-nificánte ã. p:arte
das obras que demandavam uma conclusão? A que fatos ou
pessoas se deve atribuir a não conclusão de referidas obras?
2) Em que estágio estaVam outras obras complementares
ao longo do leito do RiÇ) Itajaí, como dragagem e desassoreamento, e correção do leito? Estavam igualineiite paralisadas?
3) Dada a calamidade que atingiu o Vale. do Itajaí, o
que pretende fazer, de imediato e concreto o Governo, para
dar seqüência àcjuelas obras? Qual o programa das -obras?
Quais os prOjetaS Cxisterites Ou em andamento ou paralisados?
Dispõe o Governo dos recursos necessáiios? Em que tempo
o Governo calcula o término das obras calculadas?
O Seriado Federal e particularmente OS re-Preselltantes
de Santa Cã.tãrína· tem o dever de conhecer de culpas e -responsabilidades, e das intenÇóes e recursos do Governo da União,
para resolver ou pelo menos minirriizãr os-efeitOs das freqüen' -,tes cheias do Vale do Rió Itajaí.
Ao menos_ para uma satisfação a opiniãO --pública e ao
povo catarinense, mais uma vez vítima das águas, mas também
da negligência, da omissão.
Sala das Sessóes,3 de junho de 1992. _:.:_Senador Nelson
Wedekin.
(A Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 353, DE 1992
Nos termos dos arts. 215 inciso I e 216, do Regimento
Interno, requeiro, à Mesa, sejam solicitadas ao Exiilo;~ Sr: Ministro do Trabalho _e_Administraçáo, as seguintes1nformações:
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1. Se o Ministério do Trabalho e Administração mantém
o Grupo Especial para Fiscalização da Regulamentação Profissional do Aeronauta, da Profissão de Aeroviário e outras
profissões regulamentadas. Se negativo, quais as possibilidades e conveniência da reativação do Grupo e quais as medidas
-e recursos necessários para -este procedimento;
2. quantas inspeções do trabalho foram realizadas, a
nível nacional e por estado, na área de aviação civil, relativamente ao cumprimento _da .Lei n9 7.183/84, no período compreendido entre janeiro de 1989 a junho de 1991; qual o
número de autos de infração por empresa, discriminado por
setor, quais sejam: transporte regular (internacional, doméstico e regiOnal); aviação geral; transporte não regular (táxi
·aéreo, transporte de carga e de mala postal); de apoio (aeronaves "a serviço da indústria e comércio" e correlatas); serviços especializados (aerofotogrametria e prospecção, aviação
agrícola e publicidade); setor de instrução (aeroclubes e escolas civis de pilotagem);
3. quantificar o valor total das multas e se foram efetivamente recolhidas ao órgão destinatáriO;
4. se as atuais sanções são sUficientes para coibir a infringência à citada lei ou se há a necessidade de viabilizar outras
formas, como, por exemplo, multas mais altas e/ou interdição
da aeronave em que ocorrer o ilícito, suspensão da linha aérea
por prazo determinado, aplicação do Código Civil;
5. com relação ao transporte não regular) se as inspeções
do trabalho já teriam detectado a utilização de tripulações
por 24:00 h seguidas, durante 7 dias consecutivos, permanentemente à disposição, cumprindo vôo, serviços- de reserva e
de sobreaviso, particularmente a partir de empresas com sede
em Brasüia, Belo Horizonte~ -sao PaulO e -Rio de- Jandro;
se, e111 caráter especial, poderão ser realizadas, de imediato,
inspeçõeii de trabalho nesse sentido?
6. com relação aos serviços de apoio (serviços para a
indústria e comércio e correlatas) 1 o mesmo_ procedimento
do item anterior, observando a infringência do art. 2Q da citada
Lei n9 7.183/84, isto é, a utilização de pilotos sem vínculo
empregatício, fato que, além do ilícito, implica na segurança,
considerando que as tripulações devem exercer suas _tarefas
de forma coordenada, em trabalho de equipe, não devendo,
.P<?.rtanto, serem -~o~tratadas como free-la_ncers.
- 7. quã.l o prQgrama de ínspeções estabelecido para a
--~viação civil no exerCíCiO--de 1992, compreendendo a fiscalização na regulamentação da profissão- do aeronauta?
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992.- Senador Márcio
Lacerda.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. I' Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79, DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção económica
nas operações de crédito rural realizadas com produtores rurais do semi-árido do Nordeste.
O COngresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
subvenção económica nas operações de crédito rural em finan-
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ciamenios realizados com Produtores rurais e suas coopera~
tivas no semi-árido do Nordeste.
Art. 2<:> -A-Subvenção a que se refere o artigo anterior
incidirá sobre os encargos financeiros básicos do financiamento (TR, TRD ou outro índtce útilizado ou que _yi~r_ a ser
utilizado) e obedecerá aos seguintes pe·rcerituaiS::
-50% (ciricjüenta por cenro) para pequenos produtores
rurais e ·suas cooperativas;
-30% (trinta por cento) par"a médios produtores rurais
e suas cooperativas.
Parágrafo único. A concessão fica restrita aos financiamentos de custeio agropecuário e de investimento.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Agricultura e Reforma Agrária e da Economia, Fazenda e Planejamento proporão
ao Presidente da República, em cada exercício finanCeiro,
as necessárias providências de natureza orçamentária e operacional para concessão da subvenção.
Art. 49 Esta lei entra em vigo-r na dc;tt~ _d~ su~ publi-::
cação.
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos· do art.
375, inciso VIII, do Regimento Intemu, combinado
-com o art. 64, § 29, da Constituição.)
-Votação, em turno único, do__Projeto de Lei da
Câmara n' 19, de 1992 (n'2.154/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atOs
do Poder Público, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferído em Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às
Emendas n')$2 e 3; nos termos de subs-titutivo que oferece; e contrár~o à Emenda n~ 1.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 19 de maio próximo passad_o. Na sessão de 21 de maio,
foi lido o Requerimento n' 296, de 1992, de autoria do Sr.
Senador Jutahy Magalhães, de destaque para votação em sepaJustificação
rado, que dei~oude ser apreciado naquela oportunidade por
As condições climáticas adversas, car:icterlsticãs das refalta de quorum.
giões- semi-áridas, fazem daquele um espaço geográfico onde
Em votação o requerimento de destaque para votação
a agricultura e pecuária, se nã_o conç:luzid.&s d~form-ª- t~cnifi
em separado do§ 3~ do art. 1~ do substitutivo.
cada - o que implica custos elevados - con.sJit~i atbi:idªq~ _
Os Srs. Se<indores que o aprovam queiram permanecer
de risco elevado.
_ _
__ _
sentados. (Pausa.)
O semi-árido nordestino não foge à regra. As produtiAprovado.
vidades baixas ali alcançadas por pequenos e lnédios produSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
tores rurais transformam a atividade rurícola unicamente em Secretário.
meio de sobrevivência.
É lido e aprovado o s~guinte:
Paradoxalmente, impossibilitado de atuar noutro segmento, o habitante daquelas áreas sobrevive gfaças -à exploREQUERIMENTO n• 354, DE 1992
ração da agropecuária.
Nos
termos
do art. 312, alínea b, do Regi.niento Interno,
. Nesse cenário, agravado pelo processo inflacionário perrequeiro
destaque,
para votação em separado, do art. 39 do
sistente, é impossível vislumbrar o produtor rural tomando
Substitutivo ao PLC n' 19/92.
empréstimo banCário corri encargos financeiros de m~rcado.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1992. -Senador Jutahy
A menos que se o queira iriadimplente. Ou, em última instânMagalhães.
cia·, à margem do Sistema NaciOnal de Crédito Rural.
Em qualquer da-s hipóteses, fomentai"-eni.OS a -riiiSérià e
O SR. PRESiDENTE (Magrio Bacelar) -,-Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
o êxodo rural. A resultante será, assim, a ampliação dã.s favelas
e da marginalidade nos grandes centros ~rbanos.
É lid!l o seguinte
Ao Governo cabe adotar providências no sentidO -de,
REQUERIMENTO N• 355, DE 1992
senão eliminar, -pelo men0s _diminUir as causas dos males dos
cidadãos.
Nos termos dos arts. 300, inCiSo XIII, e 311, letra d,
O problema sob enfoque constituí a iazão primeira da
do Regimento Interno, requeiro preferência para o substimigração_ do_Nordeste para o Sudeste e Norte, de efeitos
tutivo oferecido ao Projeto da Câmara n9 19, de 1992, que
danosos para todos. O apoio ao produtor rural do semi-árido
dispõe sobre a concessão de medid;;._s__ cautelar.~s.co.n.~ra ªtos
nordestino assume, país Cãráterprioritário nã atual conjuntura
do Poder Público, e dá outras providências. a fim de ser submebrasileira. Daí apresentarmos o presente projeto de lei, que,
tido à apreciação do Plenário antes do projeto.
se não resolverá o problema, amenizará- as agruras por qUe
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992.- Maurício Corrêa.
vem passando tão sofrido e abnegado segmento da sociedade
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Em votação.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1992. -Senador Hum. Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
berto Luceoa, Líder do PMDB.
sentados. (Pausa.)
(A comissão de Assuntos Económicos Aprovado.
decisão_ terminativa.)_
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho (PMDB - CE) -Sr.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -D projeto lido
Presidente, peço verificação de quorum, com o apoio dos
será despachado à comissão competente.
Senadores WilSon Martins, Epitácio Cafeteira, José Fogaça,
Garibaldi Alves Filho e Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Srs. Senadores,
Passa-se à
queiram ocupar os seus lugares para a verificação de quorum
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Louremberg Rocha
Lucídio Portella
Meira Filho

solicitada pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) __

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM"' OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa
Almir Gabriel
Cesar Dias
Eduardo Suplicy

Elcio Álvares
Esperidião Amin

F. Rollemberg
Jarbas_ Passariilho
João Rocha
José Fogaça
José Richa
Lucídio Portella
Maurício Corrêa
Nelson Wedekin

Ney Maranhão
Onofre Quinan

VOTAM "NÃO'' OS SRS. SENADORES'
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
EpifáCiO-Cafeteira
Gerson Camata
Mário Covas
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Josaphat Marinho
Jutahy Magalhães
Wilson Martins
O SR. PRESIDEN'!'E (Magno Bacelar)- Votaram SIM
16 Srs. S_enadores; e NAO 5.
Houve 3 abstenções.
Total de votos: 24.
Não há quorum.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
vai suspender a sessão por 10 minutos, fazendo soar as campai-

nhas, pan que os Srs. Senadores se desloquem ao plenário.
--~
Está suspensa a sessão.

16h09min.)

(Suspensa às 16h02min, a seSsão é reaberta às
· ··
· ··

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está reaberta
a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para se proceder à nova verificaÇão de quorum. (Pausa.)

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:··
Alrnír Gabriel
Cesar Dias
Cid Carvalho
Eduardo Suplicy
Esperidião Amin

Jarbas PassarinhO
João Rocha
Josaphat Marinho
José Richa
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Nelson Wede:kin

Wilson Martins
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Chagas Rodrigues
Epitácio Cafeteira

Garibaldi Alves
Gerson Camata
José Fogaça
Lavoisier Maia
Mário Covas
·Paulo Biso!
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Jutahy Magalhães
Ruy Bacelar

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Votaram
"Sim" 15 Srs. Senadores; e "Não" 8.
Houve duas abstenções.
Total de vOtos. 25
Não havendo quorum, a votação da matéria fica adiada.

"'O SR. PRESIDENTE (MagnoSaéO!ar)- Os itens de
n"' 2 a 33 ficam com a votação sobrestada, nos termos do
§ 29 , do art. 64 da Constituição.
São os seguintes os itens cuja deliberação é sobresR

-tada:

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráM
grafo único, do Regimento Intero.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão ou_torgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para eXplorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra do_Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de Parecer.)

-3PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N' 28, 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 LegisM
lativo n' 28, de 1992 (n' 31191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)

--4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'29, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos teirriós do art. 353; paráM
grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1992 (n' 37/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão â Rádio Jaguaribana
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de Aracati Ltda., Para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
Parecer.)
-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 30, 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' 30, de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do_ Sul.
(Dependendo de Parecer.)

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'31, DE1992
(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~ 31, de 1992 (no 49/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Jataf, Estado de Goiás. (Dependendo
de Parecer.)

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 32,DE 1992:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos ôO:art._3S3, pará_
·
grafo único, do Regimento Interno.)
.. .
Discussão, em turno- único, do PrójetO âe Decreto Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Votuporanga, Esta-do de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO N• 33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Pfojeto de DecretO Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radf0difti.s3.o s_onora
na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
·
·

-9PROJETO DE DECRETO LEG!SLAi1VêfN• 34, DE 1992
(Incluído em Ofdem do Dí.ã llos termos do art. 353,- pará__
grafo único, do Regimento Interno._) _ _ _ _
Discussão, em turno únicO; dO ProJeto de Decreto -Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
··
·
-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 35, DE1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 35:3, p3.rá'grafo único, do Regimento Interno.)
-
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1992 (n' 57/91, na Câmara dos Deputados),
que _(!prqva o ato que o~torga perffi:issão à_ Sodedade R:;ídio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N·'36, 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' 36, de 1992 (n' 59191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radio_~ifusão sonora na
Cidade de Mutuípe, Estado da Bahia (Dependendo de Parecer.)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE i992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353_, pará·
grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada á Rádio
Stéreo Pérola de Birigui"FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora- em freqüência- modulada ria Cidade de
Birigui, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

-13PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO No 38, 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' 38, de 1992 (n' 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço--de radiodifusão sonora
na Cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia: riOs termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único,.do Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
quea_pro"{a o atO que otitõrga permissão à Rádio Cacique
de .Cã.Pão Bonito Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.).
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 40, DÉ 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' 40, de 1992 (n' 88191,,na Câmara dos De_putados),
que aprova o at~ que renova a permissão Ç~u_torgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda. para eXplOrai serviÇo de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
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16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'41, DE 1992
(Incluído em Ordem do-Dia nos termos ~O art.. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em tllrho único, do :Projeto-d~ Deq_e~o Legis-lativo no 41, de 1992 (no 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão ?utorgada_ à ~ád1o
Juazeiro da Bahia Ltda. para explorar servtço de _radtudifusão
sonora na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)
17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'42, 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° 42, de 1992 (n° 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Passo_ Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.}_
18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 43, 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 no 43, de 1992 (n° 102/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio lpirá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonor_a_n_a Cidade de
!pirá, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em tunio únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1992 (n° 121191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
_
20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, 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 Legis-lativo n° 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissãO à Rádio Paranda
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre~
qüência modulada na Cidade de Man1ia, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
21
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 6, OE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
DisCussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9
6, de 1992, de autoria do Senador Raimundo lira, que pror- _
roga a validade da Resolução do Senado Federal n9 96, de
1989, tendo
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PARECER favorável, sob n° 90, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
(Dependendo de Parecer sobre o Substitutivo, de Ple~
nário.)
22
REQUERIMENTO N° 112, DE 1992
Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 112, de
1992, de autoria tio Senador Amir Lando, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos AnaiS do Senado Federal, do Editorial publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição
de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso
Nacional".
23
REQUERIMENTUN0139, DE 1992
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9 139, de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitaildo,
nos termos regimentais, a transcriÇão,--n-os Anais do Senado
Federal, do artigo "Ode ao Campeão", de autoria do Depu~
~ado Ulysses Guiinarães,_ publicado no Jornal Correio BraziIiense, edição de 5 de abril de 1992.
24
REQUERIMENTO NO 203, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 203, de
1992, da Senadora Marluce Pinto, solicitando nos termos
regimentais, a retirà.da-do Projeto de Lei do S~nado n9 287,
de 1991, de sua autoria, que "altera a denominação da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA".
25
REQUERIMENTO N9 264, DE 1991
Votação, em turno único 1 do Requerimento n» 264, de
1992, do Senador Marco Macíel, solicitando, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado no 121, de 1991 de sua
autoria, _que udetermina a contagem como tempo d~ serviço
no e~tenor, para todos os fins, o tempo de licença de cônjugede diplomata em exercício no exterior, nos termos da Lei
n• 5.887, de 31 de maio de 1973".
26
REQUERIMENTO N' 267, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 267, de
1992, do Sen.ador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, mcisó I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Federal ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e à Cai~a Económica
Federal e dá outras providências.
27
REQUERIMENTO N9 268, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de
1992, do Senador__ EQ:y_ardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inc~usão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidádão perante as Comissões da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
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28
REQUERJMENTO N•' 289, DE 1992
_
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 289, de
1992, de autoria do Senador Dario Pereira, solicítando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1992,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre a aquisição de bens móveis por intermédio de c_onsórcio ou_ outra
forma associativa-e dá outras providências, com os Projetas
de Lei do Senado no 146, 188 e 319; de 1991, que já tramitam
em conjunto.
29
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 108, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora erri seu Parecer n~ 14S;__ d_e__l922)_d_o
Projeto de Lei do Senado n" 108, de 1991, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, "que dispõe sobre a composição da
merenda escolar, e dá outras pro\!idências.
30
REDAÇÃO FJNAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Dirctora cm seU Parecer n1> 147. de 1992) do
Projeto de Resolução no 20, de 1992, de iniciatiVa da Comissão
de Assuntos Econômicos, _que modifica a Resolução n~ 50,
de 19 de setembro de 1991.
31
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• l07, DE 1991
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembroode 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV A T), tendo PARECER favorável, sob o no 40, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1991 - _.
Discussão, em turno único, do Projeto de_L_ei do Senado
no 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Piii.tO, que
acrescenta dispositivos ao art. s~ da Lei n9 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
_
-Favorável, nos termos de substitutivo que ofer~ce· ··
33
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W1, DE
1992
Discussão, em printeiiO turno·, da PropOsta de Emenda
à C'">nstituição n~·l, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que acrescenta alínea c, ao inciso III, do art. 150,
da Constituição Federal. (2~ sessão de discussão.)
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito se tem discutido no âmbito do Seriado e da Câmara
dos Deputados sobre a conveniência ou inconveniência das
Comissões Parlarn.entares de Inquérito. E há mesmo aquelas
-afirniativas um tantO quanto pesarosas, tristonhas, de que
as Comissões não _resultam em algo significativo e de sentido
_ prático. As Comissões não__ result_am bem, _seria a afirmativa,
inclusive, do Sr. Jorge Bornhause_n, nosso ex-companheiro
aqui no Senado __e que agora ocupa importante função no
Governo Federal, na difícil coordenação política dos nossos
dias, ~o âmbito federal, evidentemente.
___ .Recenteme!)te, h_o_uve urna CPI na_ qual funcionei como
Relator, que se destinava a apurar suborno na área do Ministério do Trabalho e da Ação SociaL
Essa Comissão indiciou, não no sentido jurídico dessa
expressão, mas concluiu por irregularidades praticadas por
quase cinco dezenas de servidores públicos, alguns ocupantes
de cargos permanentes e outros ocupantes de cargos em comissão~,_ a~ora o e'x~travasamento d~s irregularidades pela área
· __
advocatícia.
A repercussão _desse rrabalho foi intensa. Primeiro, por~
que essa CPJ teve o cuidado de se dimensionar dentro do
sentido constitucional, dentro da possibilidade constitucional,
realmente existente.
_
Era aquela oportunidade em que queríamos distinguir
que uma Comissão Parlamentar de Inquérito não é delegacia
de polícia, rião Substitui o MinistériO Público e nem se asse me~
lhã-ao-Poder Judiciário, mas compõe um todo processual para
possibilitar a deVida apuração dos fatos irregulares do conhe_ci~
menta do Congresso Nacional.
Assim, uma· Comissão Parlamentar de Inquérito convive
com o Ministério Público corno convive com o poder de polícia
do Estado, como convive com o Poder Judiciário.
-Sei, rio eilfahto, misturar a sua competência com quaisquer _outras aptidões, também concedidas na letra constitu-- cional. Assim, a Comissão foi cometida às possibilidades da
·- _ConstitUição br'ãSiléirà.
_
_ _
-·Não indiCiamos, porque isso rião é tarefa rlossa. Não
. enquadramos as ·pessoas indiciadas, porque isso também não
é tarefa nossa, mas, transmitimos ao Ministério Público e
a outras autoridades a visão política do problema, e os latos
que aqui foram devidamente captados, para que constassem
daquele relat_ório.
_
É evidente que uma comissão que conclui por pessoas
envolvidas em atos que poderão ser declarados corno ilícitos
pelO Procurado_r~Geral da República, numa peça de denúncia,
é claro que urna Comissão como esta teria grande repercussão.
E isso levoj.~; a imprensa a grandes cuidados na divulgação
dessa matéria, embora sem o cuidado técnico que a Comissão
teve"
·1
Era possí~é'lter-se nos jornais que a Comissão tinha pedido a denúncia, que a Comissão havia indiciado, que a Comissão havia incriminado, quando, na verdade, a ComiSsão apu~
rou fatos que lhe pareceram _irregulares, e comunicou o que
apuro!} à autoridade competente entre outras, no caso, o Piocurador-Geral da República.
Houve nas emissoras de rádio de São Paulo, um caso
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista
interessante. O Sr. Antônio Rogério Magri, ex-Ministro do
de oradores.
Trabalho e da Pfevidênciá.Socfal, e o Sr. Volnei Ávilã. e'x-DiConcedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
retor de Arrecadação e FisCalização~ foram entrevistados a
_
(Pausa.)
um só tempo, urit no -estúdio da Rádio Bandeirante de São
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de CarPaulo, e o outro no estúdio da Rádio CBN, urna rede de
valho.
•

<.

•
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emissoras de rádio que atende notadamente ao Rio de Janeiro
e São Paulo. Nessa ocasião, foi pOssível colher-Se do s·r: António Rogério Magri afirmativas como: "A Com-issão f!ãO é
séria''," A ComíSsã6 não resultará em nada'', ''De nada serve
esta Comissão". E revelava inclusive que é candidato a Deputado Federal. E o Relator, que no caso é o= orador desta
tarde, foi dado como preconccituoso. Não sei bem qual seria
o preconceito, mas o adjetivo foi lançado naquela ocaSião.
Aproveito estes fatos, Srs. Seriadores, para dizer como
no Brasil as coisas são estranhas. Daqui a pouco ouviremos
os ladrões falando da seriedade dos Delegados de Roubos
e Furtos os estelionatários impugnarão os Deleg~dos d-e DeR
fraudações.
É um País que admite, porque a opiníão pública, nesse
ponto, é condescendente, que o-deliqüente ataque a quem
apura a delinqüêncfa, e que-tenha, para tanto, muito respaldo
e até se sinta muito autorizado moralmente. Afinal, dizem,
Magri tirou muito po-uco, aperi-aS-30 inil dólares. Quando se
deve esclarecer que a CPI, por exemplo, não declarou qu·e
o Sr. Magri recebeu 30 mil dólares, mas- 4eclargu, porque
isso é verdade, que o Sr. Magri falou para o Sr. Volnei,
confessando haver recebido os 30 _mil dólares. A Comissão
disse que Magri afirmou ter recebido 30 mil dólares, mas
a Comissão não detectou que Magri recebeu essa quantia.
Há uma diferença. O que· a -corlrissãO detectou foi um
esquema de corrupção, envolvendQ como vítima o empresaR
riado brasileiro, uma mecânica de fiscalização, uma mecânica
de opressão contra o empresariado, de tal sorte que, compeR
lido por um auto de infràÇãO,- ã" Vítima vai em busca da autoridade e, nela, é que chega a hora da conversa em busca do
suborno.
Assim, o suborno que a CPI apurou não se refere aos
30 dinheiros que o St. -Antônio RogériO ·Magri, -as- mesmas
moedas com que se traifia Cristo n'a niesma circunStância.
O que a Comissão detectou é toda urha sistemática, ao pontO
de um Procurador, a quem compete parcelar débito~ intermediários, jamais no seu período de gestão, ter autorizado, pelo
menos, um parcelamento, posto que tenham havido vários.
O Sr. Texeira Neto foi Procurador do INSS, jamais autorizou parcelamento de sua competência e eles foram concedidos
exatamente nos limíte:r que levariam a que--a--decisão fosse
desse servidor.
A Comissão apurou, por exempfO, qu-e liir ti-es tipos de
parcelamento. Os menores, que são feitos nas -r-e{lalt~ções
estaduais do INSS, os intermediáriOs, que são feitOs_ pela Procuradoria do INSS e os grandes parcelamentos, que só-poderiam ser autorizados pelo Presidente do INSS. Era nessa sistemática de parcelar que se dava, evidentemente, o grande número de irregularidade, r era aí que acontecia o SUborno.
Nunca a COriiiSsà-6, pela inteligência dos seus integrantes,
iria" pensar que o -SUborno se limitava a 30 mil dólares. Haja
dólares para que se conte a história desses subornos!
Na verdade, o suborno é histórico, -é- iiiStítUído, é mecânico. É um soborno que se dispara a partir do momento em
que o fiscal chega a uma empresa.
Isso é o que está detectado. É um fato muito mais grave
do que se pensa. Aí, dizem: "Pobre do Magri! Quem é Magri
na frente do PC Farias? Magri, esse está pego, mas PC Farias
não será pego. Porque estão comparando, não a importância
moral do acontecimento 7 mas o numerário em que se expressa
o escândalo, em que se expressa o delito.
Mas não é assim. Não é assim, absolutamente. O Sr.
Magri foi apanhado pela CP! porque foi um homem que achou
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que era muito fácil delinqüir e que estava ali para delinqüir,
aquela era a oportunidade que ele dispunha, e ele não podia
dispensar-se daquela oportunidade. E isso que se capta de
todo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quero dizer, também, que o Sr. Magri Cegou à Comissão
de fnquérito e fói propiciado a que ele ouvisse a fita que-de sua voz foi gravada, não para o convencimento da CPI,
mils- para possibilitar-lhe o direito de defesa. A CPI, digo
aos senhores, em nehum momento se baseou na fita. A fita
era muito questionável como-prova pela própria letra constitucional, também era inaudível. A Comissão se baseou nos laudos técnicos.
Como um cadáver para um crime de homicídio, como
os instrumentos de um arrombamento, para o crime de arromR
bamento, como veículos que propiciaram o roubo, instrumentos _que propiciaram o roubo, é que esta fita está para
o crime do Sr. Magri, para o delito do suborno e da tentativa
de__corrupção do Sr. Volnei À vila, exercida pelo Sr. António
Rogério Magri.
Sabemos que muitos crimes não têm suas tentativas apuradas mas isso não interessou à CPI, porque ela estava comunicando a visão ética, a visão ·política do acontecimento. A
principal visão ética, a principal visão política e a moral polítiCa
da questão indicam o fato que foi ressaltado no relatóriõ da
CPI: o Presidente da República foi engan-ado, foi iludido,
foi traído_ pelas pessoas nas quais confiou. Traído em alto
estilo, traído repetitivamente, traição que se condena em vários acontecimentos que foram apanhados pela CPI.
Quero dizer aos senhores que esta CPI se confirma todo
dia porque as vinculações de Rogério Magri com Paulo César
·Farias, por exemplo, são revelações posteriores, mas revelações que já erani do conhecimento da CPI, re·,odações públicas
posteriOres, mas o Relator da CPI sabia daquele depoimento,
como sabe de muitas outras peças às quais- não quis minudenciar; com o receio "de que o_ objeto da CPI fosse extravasado,
excedido.
Mas a prova do acerto desta Comissão Parlamentar de
Inquérito está no que se lê nos jornais todos os dias. Agora,
a Polícia Federal vai aprofundar as vinculações do Sr. Paulo
César Farias com o Sr. Antônio Rogério Magri, com a S~
Margarida Procópio,.ex~Ministra da Açâo Social e com o falecido Governador do Acre_,_ Sr. Edmundo Pinto. São fatos
tristíssiniOS que menciori3ritos, com mUita mágoa no coração.
Afinal de contas, isto é da maior gravidade. Mas observem
diante de tudo·isso, não é o Si". Magri que não é sério. É
a CPI que não é séria. Não é o Sr. Magri que é preconceituosO.
É a CPI que é preconce"itU:oSã para com ele. Acho que ele
teve todos os preconceitos possíveis e imaginários para com
a classe operária, porque a traiu em todos os momentos, inclusive quando, chegando na condição de operário ao Ministério
do Trabalho, tratou de ser uma pessoa essencialmente desonesta, para manchar, para inodar o estamento do qual vinha,
porque tudo r·· que o Sr. Antônio Rogério Magri operou no
seu momento de ascensão foi para denegrir as suas origens,
o seu estamento, --a sua condição operária, preconceituoso
que é, não querendo ser o operário para ser o rilarginal de
colarinho branco.
Isso é que o Sr. Antônio_ Rogério Magri, na verdade,
é. É isso que está demonstrando. Ele é mais um dos criminosos
de colarinho branco, é mais um dos traidores da confiança
do Presidente da República, é mais um que trai os seus juramentos e os seus princípios, é mais um que trai a sua própria
origem.
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O Sr. Volnei Ávila declarou também às emissora,s -~Qe_
rádio e aos jofnais Que as decisões da C.Pl e.ra_in_ s_urrealis.tas,

Isso só se compreende porque no seu universo de mal dade, no universo de sua formação moral, ele não S;;\.b_e _() que
é surrealismo, não tem a menor idéia do que_s_eja isso.
Palavras que possam levar a um sentido artístico, a um
sentido criativo não cabem na cabeça do Sr. _Volnei Avila,
esse é um criminoso nato, ess_e cidadão sempre agiu criminosamente dentro do Ministério, sempre agiu crimino·samerite
na função que exerceu.
_
O próprio ato de gravar a fita é indecoi'Oso--e -v-e.âa.QQ
pela lei. Ele violou o art. 5• .da Constituição; e a prova que
obteve na verdade, não era prova, ela poderia servir, como
serviu, como corpo de delito para que se concluísse pela existência de vários delitos e não apenas de um delito.
_
Na verdade~ o Sr. Volnei Ávila gravou essa fita,_ mas

não foi para dar a ela, pela sua ignorância, um sentido apuratório, um sentido punitivo. Não procurou a polícia, não foi
em busca do Sr. Aristides Junqueira, da Procuradoria-Geral

R~f:~~~~m

da
busca de Ministros de Estado,. de __a_uxiliares
do Governo, porque queria chegar à Presidência da República
com a fita ilicitamente obtida. Evidentemente, queria cn.egar
ao Presidente da República, não com fins lfcitos, porque se,
mesmo tendo algo ilegal, quisesse dar-lhe uma~cdestin&çãq
lícita, deveria ter procurado a Polícia Federal. Não que~:eu.<l.ó
ir à área policia!, poderia ter se dirigido ao Ministério Público
da União ou à Procuradoria-Geral da República, 0 que não
fez.
Assim, a fita, obtida em novembro do ano passado só
apareceu nos primeiros meses do ano presente, o que demonstra, além da desídia e do negaceio, a conivência e a concordância, portanto, com o que estava acontecendo nO gabinete
do. então Ministro Antônio Rogério Magri. O Sr. Volnei Ávila
só revelou essa fita para conhecimento da Nação graças à
Deputada Cidinha Campos, que em seu gabinete assinou um
documento que era um acordo de vários cidadãos para que
obtivessem do Sr. Voloei Ávila- sem que ele soubesse que
sua voz estava sendo gravada - uma nova gravação~- onde
ele confessasse a existência da fita, ficando obrigado a entregar
a primeira. Assim, nesse jogo de chantagens é que a fi til
veio aparecer para o conhecimento da Nação.
Pergunto a V. Ex• era inocente esse cidadão, que não
exercia regularmente a sua função de Diretor_ de Fiscali~ação
·e Arrecadação, que se queixava de ter a sua função esvaziada
pelo Presidente do INSS, Sr. Arnaldo Rossi, dizendo que
Portarias e atos eram baixados para iiiViabilizã.i' sua Turlçãõ?
Por que não foi à Justiça? Por que não foi queixar-se ao
Presidente da República?
Na verdade não foi! Tudo no Ministério era promíscuo,
safado, desonesto, cenário para bandidos. Não havia nada
honesto nem certo. Na verdade, o Presidente da República
ignorava os acontecimentos, tanto assim qúe a-emmu todos
eles tão logo teve conhecimento dos fatos .. O Sr. Antõ_nio
Rogério" Magri ~oi substituí~o no Ministério do Trabalho_p()rque é um cidadão corrupto. Não foi uma substitui_ção pOliticã,
como a do Senador Jarbas Passarinho.
E o que nos doía, naquela ocasião, era vermOS que, depois, o novo passo de modificações ministeriais iria enVolVe-r
pessoas de bem como pessoas desonestas.

com outras pessoas que igualmente estavam tirando a confian-

ça- presídeilcial.
. - . -~
---- POr~ iSso.· a~ pessOas af fora- não entenaem Como ·o Sr.
Volnei A vila, senâo denunciante, t6imina iffiplicado. Ele Oão
terminou implicado, ele terminou tendo suas facetas narradas,
para o prosseguimento do processo, para que a Procuradoria~Geral da República soubesse_ da verdade sobr_e o que aconteceu, p-odendO, então, fazer o devido enquadramento._
-O Sr. Mansueto de LBVor- Pefmite V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Pois não, ouço
----v:-Ex· cOin-fOâO praZer.- - - ---- ---O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex!foi Relator da Comis·
são Parlamentar de Inquérito que teve por objeto apurar acusações de irregularidades administrativaS pratiCadas, inclusive
pelo ex-Ministrá do Trabalho. E aqueles que afirinam que
CPI não dá em nada deveriam ler o relatório que V. Ex~
apresentou e que foi aprovado na comissão. A comissão compriu o prazo e todos seus objetivos. O problema é que confundemo trabalho parlamentar numa comissão de inquérito com

ju~i~~ta!~oc~~~i~~~ â~ !~1~;:ç~~~mua~ d~aj~~~~~~f~tt~: ::~::~

ção de penalidades.
Essa não é a competência do Poder Legislativo nem da
CP I. De modo que é preciso esclarecer que v.- Ex", com
o relatório brilhante e incisivo que apresentou, e todos os
membros da Comissão Parlamentar de Iriquérito que V. Ex~
integrou demonstram claramente que as CPI do Congresso
atingem, na maioria das vezes, seus objetivos. EsSes objetivos
talvez não correspondam às expectativas. Mesmo quando uma
Comissão Parlamentar de Inquérito tem o seu relatório derrotado, quando há o voto do vencido, ela atingiu .o seu objetivo;
mesmo quando não se chega, por apuração de fatos, a nenhu·
ma conclusão, e isso é dito no relatório, a CPI atingiu seu
objetivo. Ela é formulada, não diante de um fato consumado,
de uma verdade já clara, evidente; ela procura esclarecer
fitOs córicretOs, cónfoi'me determina a Constituição_.
Se realm~mte os fatos apontados forem verdadeiros, e_la
os encaminha às autoridades_ competentes; se não houver elementos para comprovação desses fatos, através de relatório
ela Cumpre o Seu dever. S_e esgotarem-se os prazos sem a
apfesentaçãci_dO reJãtóiiõ, sem â.jlfOVação deconclusões,_nesse
caso a CPI não deu em nada. .
_
..
Mas a que V. Ex~ relatou, e outras, nas duas Casas,
e_t_ambém as· cPl mistas do Congresso estão aí, apresentando
elementos importantes dentro do papel fiscalizatório do Poder
Legislativo. Se fizéSsémos um levantamento, poderíamos dizer.
que~ tfos últimos anos, a grande maioria das CPI cumpriu
os seus objetiVOS. Se ele_s não coincidem com _as aspirações
de segmentos menos: informados da população, é outra coisa.
Agora, é um absurdo dizer~ por exemplo, que a CPI que
apwvou o relatório de V. Ex• não cumpriu o seu--Objetivo.
E não se tem que dar ouvidos a pessoas que, inclusive, são
suspeitas, são objeto de investigações em todos os setores,
ipclusive_ nos Setores"_policia~_, e_ "_que q-uerem condenar, Ou
inquinar de parcialismo o trabalho da CPI. PQrtanto, com
esses esclarecimentos, quero apenas dizer que me congratulo,
não apenas com o pronunciamento esclarecedor e didátíco
-que-V. -EX" faz, neste ffiOine-nto, mas_tãiDbém com o trabalho
q~~ realizou enquanto Relator_ da CPI destinada à apuração
do caso__ Magri. V. Ex• feZ Uiri 'idilfório_que merece sêr levªd.o
à opinião ptiblica, e nem sempre esses relatórios chegam à
O processo de limpeza do Governo começara exãtaffieiJ.1e- - -optriião pública. Eles ficam nos Anais do Congresso, aos quais
com a substituição do Sr. Magri e, mais tarde, prosseguiria não têm acesso, em geral, gr~nde parte dos leitores e daqueles
o
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que são ávidos por informações nesse sentido. Parabéns pelo
brilhante relatório, de verdadeiro magistrado, que V. Ex~
aprovar, se não me engano, por unanimidade ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Unanimemente!
O Sr. Mansueto de Lavor- ... dentro da comissão que
V. Ex~ entregou com tanto brilhantismo.
O SR. CID SABÓIA DÉ CARVALHO - Obrigado a
V. E'<"
Quero eSclarecer que muita gente pensou que pelo fato
do Sr. Magri chegar à Comissão e negar ~tido, aquilo era
uma grande performance, aquilo era coisa excepcional: "Pronto! E agora, o que _será da CPI? Quero dizer também, para
que fique nos Anais desta Casa, que foi contunderite o depoimento dos peritos da Unicamp e da Polícia Federal, e que
após a inquirição desses peritos não havia mais, na Comissão,
nenhum Senador, nenhuma pessoa- qoe ainda mantivesse a
menor dúvida sobre a veracidade das declarações do Sr. Antô_ _ _
.
nio Rogério Magri.
.. .
O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ,-.Só um minutinho.
Por isso, quero dizer que não interessoU à_ comissão a
fita e_m si, e Siril, O laudo, -a fita podia ser queStionada até
a existência do laudo. Depois dele, nada havia a se questionar
quanto à autenticidade. Foi realmente algo de muito esclarecedor o que aconteceu na comissão, çom todos os peritos
inquiridos minudentcmentc, _oportunidade em que fizeram as
demonstrações que, simplesmente, foram extraordinárias.
Ouço V. Ex\ nobre Senador Odacir So3feS.-O Sr. Odacir Soares- Quero regiStrar neste apatte, sobre
o trabalho desenvolvido por V. Ex~. como Relator da CPI
do Suborno, um fato que tem passado despercebido da maioria
dos Senadores c da maioria dos Parlamentares aqui no Congresso Nacional. lndepcnedentemente- e isso deve ser eleogiado- da rapidez com que a comissão parlãinentar de inquérito desenvolveu e concluiu os seus trabalhos, que é um fato
raro no Congresso Nacional. Há um outro aspecto que merece
urna consideração que entendo ser oportuna neste momento:
é que V. Ex• elaborou uma peça juridicamente irretocável
ao tecer considerações jurídicas, ao tecer considerações políticas a respeito do conceito, a respeito do que efetivamente
é e dal.J.uilo em qu~ _se constitui uma comis-são parlamentar
de inquérito. A COilclusão dessas conside_rações, a meu ver,
é ma,el"-tré'JI -~coloca o Congresso Nacional, Q SenadoFederal
e a Câmara dos Deputados, numa situação muito importante
perante a opinião pú!:-1:":'1 br .... ::,.1k.ir0 nrincip3imente porque
delimita aS atribuições das CP! CVlu rela~- . . ~ e_~sa Qú -à_quela
outra pessoa que~ eventualmente, possam St:a :.. ·v~cias pelo
seu Plenário, que, eventualmente, possam ser tidas comv ~·-"'
pensáveis pela prática de qualquer irregularidade. Ao concluir
as considerações específicas sobre a competência das comissões parlamentares de inquérito, V. Ex• o fez - como já
disse - de forma jUridicamente irretOcável, porque conceituou muito bem qual é, afinal, o papel das comissões parlamentares de inquérito.
Disse V. Ex• - apenas para terminar este aparte - que
não é papel das comissões parlamentares de inquérito indiciar
ninguém, que não compete a elas, na inteireza dos disposi~ívos
constitucionaiS, -indiciar quem quer que seja nas suas coriclusões. E disse muito mais V. Ex~ já completando esse raciocínio
jurídico, que também não compete às comissões parlamen-

tares de inquérito, em relação a esse ou àquele cidadão ou
àquela pessoa que possa ter sido ouvida nos seus autos, indicar
a tipificação de qualquer delito, porque no momento mesmo
-da conclusão dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, no momento mesmo em que o relatório é apresentado
e o voto do Relator é acolhido pela comissão, cessa completamente a sua competência, passa-ndO, então, esSas conclusões,
esse relatório aprovado, a sú objeto da apreciação, primeiro,
do Ministério Público, quer federal, quer estadual, e; em segundo lugar, depois de apreciado pelo Ministério Público,
de julgamento, se for o caso, do Poder Judiciário. Então,
é muito iinportante que haja o entendimento da função_ do
Congresso Nacional. As comissões parlamentares de inquérito, rs·so foi dito de maneira magistral, de maneira oportuna
a preservar, inclusive, o papel dos Poder Legislativo, pelo
Senador Cid Sabóia de Carvalho, nesse estudo a que me referi,
que está no contexto do seu voto apresentado àquela CPI,
tem como objeto a apreciação política dos fatos sujeitos à
SlJ_<i fiscalização, na medida em _que elas podem, efetivamente,
re3Iizar aquela tarefa que é Precípua do Poder Legislativo
em relação ao Poder Executivo, que é a de fiscalizar aquele
POder. Neste momento, quero, ao fazer estas considerações,
cumprimentar V. Ex~ e até sugerir aos Srs. Senadores que
Se interessem em ler peça de Direito - que--cOõsidero uma
peça de Direito Constitucional - magistralmente produzida
por V. Ex•
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
V. Ex•, Senador Odacir Soares. Fico muito satisfeito ao ouvir
V. Ex•
Na verdade, sempre entendemos que a comissão parlamentar de inquérito é o instrumento da aptidão de fiscalização
do Senado ou da Câmara, ou das duas Casas em conjunto,
é a aptidão que tem o Poder Legislativo de fiscalização. Agora,
enquadrar dentro do Direito Penal, dizer que aquilo é delito
e como devç: ser apurado, essa é uma função específica do
Ministério Público. Ele é que deve motivar o Poder Judiciário,
dando-lhe o conhecimento do que se disse a ele através da
CPI, fazendo o devido enquadramento, fazendo a devida tipificação. Aliás, sempre defendi que até os delegados de polícia
evitassem certos enquadramentos, porque de quando em
quando enquadram erroneamente e dão oportunidade à figura
do h~beas corpus , ao instrumento que é utilizado naquela
oportunidade.
Quero, também, salientar que se desenrola uma outra
e muito f~lada CPI, a que apura as acusações do Sr. .Pedro
Collor de Mello, relativamente ao Sr. Paulo César Farias.
Houve, de imediato, a compreensão de que o Presidente da
República não poderia responder à comissão de inquérito
claro que esse fato não caberia, já que o Procurador-Geral
da república também não poderia fazer a denúncia.
"C., tão, uma comissão parlamentar de inquérito que envolvesse a figura do Presidente geraria tão-somente o desequilíbrio das relações entre os Poderes, sem que se tivess_e um
ponto objetivo o qual devêssemos alcançar. Assim, chegou-se
o consenso no Congresso Nacional de que essa nova CPI
se dimensiona nos fatos que possam, depois de apurados,
ter o enquadramento e a denúncia por parte do Procurador-Geral da República.
O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Exa um aparte?
. - .. O SR. CID SABÓIA QE CAR.'VALHO -Ouço V. Ex•
cOm todo o prazer, nobre Senador Ney Maranhão.
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O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Sabóia de Ca_rv.alho,
O Sr. Ney MaranhãO - Nesse ponto de vista, houve
o esclarecimento devido. Concordo com V. Ex~
V_ Ex~, como sempre, é o Senador que faz oposição aO Governo, mas de uma forma construtiva e faz justiça quando o
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Houve, na verGoverno acerta. V._Ex"está relatando o_ problema dessa.comisdade, a apuração, Senador Ney Maranhão, e que deve ser
são parlamentar de inquérito, onde se apurou ou tentou-se
robustecida, não apenas pelos fatos posteriores, como está
apurar esse problema de corrupção a respeito do _ex-Ministro
sendo agora. Todo dia surge alguma coisa que comprova esse
do Trabalho, Antônio Rogério Magri. Na minha opinião, Sefato. Mas deve ser robustecida pelo próprio governo que foi
nador, claro que o Congresso cumpriu em pafte a Sua obrigao traído na história. Aí há de _se. compreender, por exemplo,
ção. Mas V. Ex~ veja o seguiritc, não sou formado emDir~ito --está muito claro que o Sr. Volnei Ávila gravou essa fita para
mas, pelo que leio, a Justiça quer provas concretas para condelevá-la ao Presidente. Para quê? Talvez para chantagear, para
nar. Nesse caso, por exemplo, do ex-MiniStrá Rog~rio__Magri,
obter, um favor, para credenciar-se_, para fazer políticã diante
houve o prohlcma da confrontação das fitas, da conversa que
do Presidente. Mas não a gravou no sentido de obter a punição
ele teve com o Sr. Volnei Ávila. Agora, Senador, tenho dúvido Sr. Rogério Magri, ou então, issO af já é u-mã gfafl.de
das se a Justiça vai condená-lo ou não, porque nesse imbróglio,
infração, pessoas que se excederam em suas funções, ou que
como_se diz, não sabemos quem deu esses 30 mil dólares
as exerceram irregularmente, indevidamente.
ao Ministro Rogério Magri.
É isso que a comissão procura··aferir. Nós não seríamos
levianos para dizer: uMagri recebeu 30 mil dólares" eu, pelo
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V.Ex•permimenos, jamais afirmaria IsSo, ilão sei" se ele recebeu,' se "foi
te-me, Senador Ney Maranhão, mas isso n~o int~ressou à
comissão, pOrque eSse fato é de somenQs.hnportânciã:-o _que
mais ou menos ..cómo foi_ que recebeu. O fato é que há Indícios
a comissão detectOU fOi urh esqueinã e; ·tnduSivé, mil dado
de que o suborno era uma constante dentro do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social.
inc'?ntestável: pessoas da confiançÇ~; da Presjd,ê_ncia. _da .EepúAgradeço a V. Ex~. o aparte, pói'Que possibilita esse esclablica traíram-na. Isso est<) absolutamentG- cornprova_çlo. _-·- .
recimento. Tenho certeza de que, como Líder do PRN e,
O fato de o Presidente da República não estar envolvido,
conseqüentemente integrando a Liderança do Governo, V.
logicamente mostra que os implicados são culpados, porque
Ex~ nunca compactuará com aqueles que, trafndo a Presidência
houve os fatos. Nós. só pensamos, Senador Maranhão, na
da ~epública, traindo a confiança individual do Presidente,
fita e nos 30 mil dólares, o que, de fato, são _de _somenos
levam o Brasil a uma situação caótica. Todos nós somoS cOD.tra
importância.
O Sr. Ney Maranhão- Mas a grande importância, Sena~· essas pessoas- Oposição e Situação -ninguém é favorável.
Tanto assim, que a comissão se compunha tanto de Senadores
dor, são as provas concretas e, dentro dessa comissão quantó
de Oposição quanto da Situação; ninguém divergiu na necessiàs provas concretas acho que nós não chegamos a essa condade de apurar, todos agimos com muito rigor: Tanto podiam
clusão..
ser os Senadores Odacir Soares, Rachid Saldanha Derzi~ Mário Covas, como Wilson Martins.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Chegamos, sim.
Concretamente o Sr. Volnci Ávila não exerceu a sua função.
. __ Toqos Ü~e-ram grancte interesse na revelàção do __cas~,
Concretamente o Procurador Tainá _não .as_sino!J _IJm c!oc~
.inclusive, o S~en-ador do Espírito santo, Élcio Alvares, que
mento durante a sua gestão. Por quê? para não se incriminar.
teve uma atuaç_ão destacada, pois, até certo ponto, ele questioR
Ele tinha um testa-de-ferro. Está provado, Senáôor Ney Maranou tudo sobre o ex-Ministro Magri; depois ele mesmo se
nhão, como também, concretamente, foram concedidos os
convenceu e ~onradamente posicionou-se favorável ao_ Relaparcelamentos por quem não era devido, deixando de sê-lo
tor. Isso é interessante notar, rrias-- riurlca podemos conferir
por quem de direito, que era o Sr. Teixeira Neto, procurador
ao Governo_ o interesse de não apurar os delitos daqueles
do INSS. Tudo está provado.
_que delinqüiram, portanto, contra o Governo.
Na verdade, a grande vítima de tudo isso é o próprio
O Sr. Ney Maranhão - Apenas, Senador Cid Sabóia,
Presidente da República, Fernando Collor de Mello. Sua Exestou me referindo a este fato dos 30 mil dólares.
celênCia -é que_ e- a·grande vítima, além do povo, naturalmente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, este fato,
Se. vamos personíficar uma pessoa que foi viti:ritada, é o Presio que temos e que a comissão concb,Jiu.é._que o Sr. Magri
dente da República que foi traído na sua confiança. Se a
declarou que havia recebido. Mas não dissemos que ele receCPI não fosse um órgão técnko, e sim um órgão leviano,
beu.
haveríamos de lançar a culpa no Presidente. Mas seria leviano,
porque não há o menor indício do_ conhecimento presidencial.
O Sr. Ney Maranhão - A h, claro.
Tanto assim que quando o Presidente tomou conhecimento,
O SR. CID SABÓIA DE <:;ARV ALHO -Mas n.ão disse~ imediatamente demitiu o Sr.- Antônio Rog~rio Magri. Esse
· - · · - ·--.- · ·
· "
mos que ele recebeu. Não podemos fazê-lo porque seria uma fá.to é marcarife~ · ·
leviandade afirmar que ó Sr. Artlônio Rogério' Magri recebera
Mas agora, como dizia, estamos numa outra CPI. A situa~
30 mil dólares, repito, seria, é uma leviandade. Agora, é
ção é difícil tanto para o Presidente Benito Gama como para
absolutamente correto, com base nos laudos? diz~r-_~e _que_ o Relator Am_ir Lando, nosso cOlega, "qüe é um brilh~nte
ele declarou ter recebido. Amanhã, no Judici~rio, ele pOderá
advogado, um homem tarimt:?:ado, honrado, e que tem tudo
até criar uma versão em que mostre, que denifo do cOiiteXfo, para desempenhar muito bem esta tarefa. Mas não estaremos
se jUstificaria a sua declaração. Pode isso, mas não é impor- ajudando o Relator quando partirmos da premissa de que
tante. Esse recebimento não é importante às conclusões da
não se vai apurar, porque, na verdade, não é difícil apurar
CPI. As conclusões são outras, são sobre parcelamentos inde- delitos do Sr. Paulo César Farias, se delitos ele cometeu.
vidos, por quem não de direito nesse setor, Circunstância-s.. Não vou di~er que ele os cometeU, antes da apuração. Mas,
para propiciar o suborno...
---se os cometeu há rastro no sistema financeiro, há rastro na
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telefonia nacional, ele há de ter feito contato_s telefônicos,
de ter usado, repetidamente, determinadas linhas, que possibilitarão uma grande investig-ação. Ele há de ter mantido contatos repetidos do seu gabinete para os Ministérios;- tudo isso
é detectado. Ele tem conta bancária; tem aplicações; tem
empresas que podem ser fiscalizadas. Aí eStá a Receita Federal
que pode fazer o levantamento; o Banco Centrai pOde recuperar todo o trâmite de sua riqueza através do sistema financeiro.
Então, há muito o que Se apurar, pode-se e deve-se apurar
e acredito que será apurado. Agora, a comissão precisa ser
fortificada._ Não basta que ela exista.
Esse problema que envolve a indicação do PDS é algo
que deve ter uma reflexão no plenário do Congresso Nacional
e não na comissão. Tem que se analisar se esse-ato do Senador
Esperidião Amin favorece·- ou desfavorece a_ ComisSão·, aO
sentido apuratório da comissão, se desfavorece deve ser revisado por ele próprio e se favorece deve. ser mantido.
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO c_ Pois não.

O Sr. Ney Mar::anhão- Aproveitando, Senador Cid Sa~
bóia de Carvalho, o pronunciamento de V. Ex~ com respeito
a essa Comissão que está sendo instalada e o assunto da indicação de um Senador alheio aos qu~dros'do PDS para representá-lo, gostaria que V. Ex~ me esclarecesse alguns pontos. Um
deles, o caso do Senador Eduardo Suplicy, pois a Liderança
do PMDB, no meu entender, deve ter algum acordo com
o Governador de São Paulo, que é do Partido de _V._ E~~.
e com o Presidente Nacional do PMDB, Sr. Oreste~ Quércia.
Por que indicar para suplente desta Comissão um Senador
que não pertence ao partido de V. Ex• e é ~didato a Pref,e~to
de São_Paulo? Penso que deve haver um abnbamento pohtJco
entre o PT e o PMDB naquele Estado. Numa Comissão dessa
natureza, Senador Cid_ Sabóia de Carvalho, muito nos preocupa o fato da extrapolação na mídia, principalmente por
pessoas candidatas a cargos eletivo~. Minha s~rpresa foi o
partido de V. Ex~ -indicar o Senador Eduarçio Suplicy, que
é do PT e candidato a Prefeito, para uma Comissão de impor~
tância- como essa. Tenho impressão de que deve haver_ um
acordo político entr_e o Partido de V. Ex" e o PT. Gostaria
que V. Ex~ me respondesse.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Primeirame.;te:
devo di-ter a -v. Ex~ qUC 3. indicação do Senador Eduardo
Suplicy é bem diferente da do Senador José Paulo Biso!. pela
própria argumentação das forças contrárias. Hoje, por exemplo, na CPI usou da palavra -o Deputado José Carlos Vasconcellos, do PRN de Pernambuco.
O Sr. Ney Maranhão- É o nosso Líder.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Que já foi do
PMDB, inclusive, S. Ex~ argumentava que, sendo José Paulo
Bisol um Senador de_ oposição, indo representar um partido
de situação, alterava o equilíbrio partidário dentro do Congresso Nacional. Logo, a indicaç~o do Senador Eduardo Suplicy, que é de oposição, indicado por outro partido de oposição,
não quebraria esse equilíbrio e não ha:Viã. õ ferimento desse
princípio defendido pelo Deputado pernambucano. A grande
argumentação é da natureza de atuação dos partidos.
O Sr. Ney Maranhão- Mas, Senador, há a proporcio-.
nalidade, isso é importante.

Junho de 1992

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Exatamente,
mas essa proporcionalidade seria de forças Governos/Oposição, não seria a proporcionalidade partidária propriamente
dita, mas a unidade, cada partido como uma unidade.
O Sr. Ney Maranhão- De qualquer maneira, Senador,
politicamente essa proporciOnalidade foi quebrada. Aqui, no
Senado, defendemos a proporcionalidade. V. Ex;.s têm o direito de indicar o Presidente - e aí está o nosso Presidente,
Senador Mauro Benevides. O maior partido do País e desta
Casa, o PMDB, deu um mau exemplo. Tínha que iridicar
um suplente, mas do partido de V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não há vedação.
Essa é uma visão ética, mas não uma visão de caráter legal.
Não vamos encontrar no Regimento da Casa nenhum fundamento impediente dessa prática, que já houve várias vezes.
De resto, há um detalhe que devo dizer a V. Ex~: todo Senador
pode participar de qualquer comissão, não tem direito a voto,
mas quªlquer Senador pode chegar a qualquer comissão e
participar. intervir. díscutir ,-porque isso é inerente-ao Próprio
mandato. Agora, votar, votam os membros daquela comissão.
No caso do Senador José Paulo Bisol, o qUe digo é que
o ato indicativo do brilhante Senador tem uma justificativa:
é exemplar jurista, um homem extraordinariamente prático
em processo ...
O Sr. Ney Maranhão- Com o que todos concordamos.
O SR- CID SABÓIA CARVALHO - Exatamente. Foi
um juiz e por isso teria o PDS se _valido dele para dar uma
contribuição ao caráter técnico da Comissão. Inclusive, hoje,
a atuação do Senador José Paulo Bisai, na Comissão, foi
de caráter meramente técnico; S. Ex• atuou tecnicamente,
não teve um pronunciamento político, teve um pronunciainento regimental, interpretativo de lei e clamou pelo cumprimento do processo penal.
O Sr. Ney Maranhão .....:. Respeito o ponto de vista de
y. Ex\ mas, politicamente, !Ião cOncordo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - É o que digo,
V. EX" pode ter razão. Acho que isso deve ser inquirido entre
às "Lideranças de tal sorte _que o ato deve_ perdurar se for
bom para o caráter apuratório do Congresso, se for bom para
viabilizar a fiscalização do Congresso sobre as atividades do
Sr. Paulo César Farias, e deve ser extirpado se for ruim para
a apuração.
Acho que a questão deve ser resolvida no aspecto prático,
no universo da ética política; na legalidade; não vejo como
derrubar a indicação do Senador Esperidião Amin.
Aliás, essa é uma questão mais do domínio da bancada __
goVernista do que do domínio dos setores de oposição nesta
Casa.
Mas, Sr. Presidente, já eStOu--me deri1oi"3rido ·muito na
tribuna, vou encerrar estas considerações apenas revelando
minha crença no trabalho do Deputado Benito Gama, porque
não acredito que S. Ex• vá fazer algo para beneficiar OGoverno
e atrapalhar o sentido apuratório da Comissão.
Quero declarar, também, que acredito muito no nosso
companheiro de bancada, Amir Lando, em quem confiO inteiramente. S. Ex~ é um homem de grandes conhecimentos jurídicos, um técnico do Díreito e não vai ceder, vai trabalhar.
Se houver inocência, declarará a inocência; só declarará apurado o que realmente for apurado. O Relator não_tem_função
ou_ a~uação político-partidária, mas sim jurídica e política;
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p_olític~ no sentido de gestão da coisa pública, de como conduZir os mtercsses do Estado, de como conduzir o encontro
da sociedade com o poder público.
. E?ten~o que a Comissão está muito bem entregue a esses
dois cJdadaos e tenho certeza de que não vai dar-se uma
luta ?PO~ição/situação co~o querem dar a entender algumas
pubhcaçoes que foram feitas.
Na verdade, há de se reparar o Brasil, há de se reparar
o -Estado: S~_ o. Sr_ Paulo César Farias é um delinqüente,
q~e te:mm~ m~1cado com~ delinqüente; se é inocente, que
nao haJa pejo, d1ga-se que é moceirte; se a sua culpa é pequena,
que apareça pequena; se· é grande, que apaieça grande.
Essa CPI tem tudo para fornecer um resultado declaratório de uma situação de procedência ou de improcedência
das denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
bem!)
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A Barragem Norte do Rio Hercnio tinha apenas 2% para
ser concluída quando o Governo Collorassumiu. Já a haviam
inaugurado "politíC3mente" quando era diretor do DNOS
o engenheiro Paulo Bayer, indicação do PMDB para aquela
entidade, posteriormente extinta.
_ __ _ _
Quando vemos coisas da espécie, somos levados a pensar
que deveria ser proibido aos governantes de plantãÕ inaugurar
obras ...
Se a Barragem Norte tivesse sido concluída, os_ técnico.s
calculam que se evitaria algo e01 torno de 70% dos prejuízos.
Como candidato a governador em 1990, fiz um programa
para o horário gratuito diretamente da Barragem do Rio Hercílio,. e dali, junto com alertar para os riscos· iminenteS de
novas cheias e novas calamidades, assumi o compromisso uma das pouquíssimas promessas de campanha- que mobilizaria toda a opinião pública catarinense para a imediata retomada das obras. Estava, mesmo, disposto a debater com os
meus conterrâneos um tour-de-force, um esforço extremo de_
Durante o discurso do Sr. Cid Sab-6ia de Carvalho
ir buscar os recursos para a conclusão das obras onde eles
o Sr._ Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência:
estivessem.
que e ocupada pelo Sr. Lucidio Portella, Suplente de
Não é só a Barragem Norte José Boiteux que precisava
Secretário.
·
·
ser concluída, mas um conjunto de obras como a dragagem,
Durante o discurso_ do Sr. Cid Sabóia de Carvalho
a correção do leito do. Rio Itajaí. Não apenas não se terminou
o Sr. Lucidio Porte/la, Suplente de Secretário, dei."-r~
a barragem, como a rigor,tudo o mais parou. Com a extinção
a cadeira da presidência, que é ocupadO. pelo Sr. Mauro
descriteriosa e descuidada, quase irresponsável do DNOS,
Benevides, Presidente.
as outras barragens concluídas, de ltuporanga e Taió, também
deixaram de ser devidamente operadas.
O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - Concedo
Lembro aqui, cómó dever de justiça, a pronta ação do
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
então Ministro Jarbas Passarinho, quando com ele estivemos,
na presença de lideranças indígenas que haviam ocupado o
O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC Pronuncia o
canteiro de obras da Barragem Norte, do Professor _Silvio
seguinte discurso.)- Sr. Prcsiden_te, sr~s Senadoras, Srs. SeCoelho dos Santos e de lideranÇas indigenistas.
nadores, creio que Santa Catarina chegou ao limite de sua
Nessa ocasião, lembrávamos o Ministro Passarinho dos
paciêJ1-cia quanto ao descaso governamental em relação ao
risc_os sempre presentes das cheias na Bacia do Itajaí. Ele
programa de obras de contenção das cheias, no Vale do Rio
foi ágil, diligente_ e interessado com o pleito que lhe encamiItajaí. Mais uma vez, a incúria leva ao desespero amplos connhamos, naquela que_foi uma das únicas vezes em que sOlicitei
tingentes da nossa população, pdncípalrnente os mais Caren:..
·audiência a um Ministro -do Governo Collor.
tes.
-EnfiJ?l, é isso. S~lvo uma ou outra atenção, descaso sobre
Sim, porque os governantes, os políticos (diga-se, a bem
descaso, mcúria sobre incúria, até o dia que, éomo necessada justiça e da verdade, de todos os partidos), a imprensa,
riamente teria que aconfecef, veio nova cãtástiúfé-~
_
__
todo mundo em Santa Catarina vem advertindo e reiterando
O Governador Kleinubing alega na ini.prensa de Santa
a advertência de que se fazia necessár1â., aOSolU.tainente necesC~tarina que I?anteve seis contatoS com autoridades da Repúsária, a conclusão da (pelo menos) barragem Norte do Rio
blica a propósitO do assunto. Não tenho por que desacreditar
Hercílio, no Município de José Boiteux: e outras obras compleda palavra do governador.
mentares ao longo da Bacia do Itajaí.
Mas é método de abordagem que está equivocado. O
Do contrário -dizíamOs todo$-, não est~ríamos longe
governador catarinense adota um comportamento de bom mode uma nova calamidade, o que infelizmente veio a acontecer
ÇÇJ junto ao Governo Federal, e isso tem-se mostrado ineficaz
de fato. Chuvas fort_e_s, enchentes, mortes, milhares de desabripara quase todos os nossos pleitos. gados, prejuízos materiats incalculáveis, descrença e desâi_limo
O equívoco está em_ encaminhar o pleito de uma forma
de uma população que sabe cumprir seUs deveres sociais de
burocrática, quando o que deveria ser feito seria- exatamente
trabalhar e produzir. Até quandb?-É ·o que se perguntam
uma ampla mobilização de todas as forças vivas do estado
todos os catarine_nses, cheio~ de indignação e revolta.
principalmente do Vale do Itajaí, de modo a produzir u~
Há, entre nós, um velho sentimento' de que rião recebeclamor tão alto, que assim ele chegaria aos ouvidos das autorimos do Governo da União a retiibuição justa pelo que fazemos
dades federais.
e produzimos. E isso nãO Só- quanto- àS obras de contenção
É claro que se ele tiVesse slao bem sucedido nas suas
das cheias, mas qu,anto às estradas federais siüüidas em nosso
solicitações, ele ficaria sozinho com o mérito do atendimento.
território; quanto a_despoluic;ão, principalmente na região ca'(~
Não precisada dividir esse mérito com as demais forças polítibonífera, sem contar" c>" desmantelamento âe_toda_a atividade
cas, empresariais, siridicais, imprensa e tudo o mais que uma
económiCa do sul com base no carvão, casQ ÚJ)ÍC9 no "S:r~~iL_
.
de corte radical de todos os subsídios e CQmpras governa~- causa aessa natureza aglutinaria.
Agora ele critica o Governo Federal e a Bancada ç_atárimentais, com a liberação da importação do produto e com
nense pela falta de obra. Quis fazer sozinho -porque neffi
o desemprego em massa dos trabalhadores das minas. E outros
sua
própria bancada ele absolve-, se deu mal, e agora aponta
tantos descasos, outras tantas negligê~~ia~-~-~_gue somo~_ ~í~i-
-culpados.
mas.
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Da tragédia fiCa mais urna vez a lição. Não é_ hora de
fazer proselitismo político-partidário, que nos impõe a condição de oposicionista em Santa Catarina. Mas é preciso alterar
o método de encaminhar os nossos pleitos, não-fazendo pedidos, mas formulando a exigência inadiável, para que outras
calamidades não se repetiam, ou, pelo menos, para que seus
efeitoS seja-in -menos devastadores.
Exigência que se fará em nome da necessidade de se
concluir as obras, e em nome da dignidade_do_povo catarinense, em nome do muito que temos contribuído para a riqueza do nosso País.
Não ignoro que este é mais um pronunciame-nto indignado
de tantos quantos se fazem hoje na boca dos_ políticos catari~
nenses, nos editoriais na nOssa imprensa; na voz dos nossos
empresários, e, mais do que tudo_, se expressa na dor do
povo catarinense. É precisO articular essa demanda, e compete
ao Governo do Estado tomar a iniciativa de promOVer a articulação. Chega de negligência, chega de incompetência, chega
de bom-mocismo, chega de catástrofes_. Tenho certeza de que,
ao assim me manifestar, falo por boa parte da população
do_ meu estado, ferida em seus direitos, em sua dignidade,
em promessas que nunca se realizam.

A índignação de nossa gente precisa ser canalizada e
organizada para abrir os olhos do Governo da União, para
a tomada de decisões imprereríveis e urgentes, -que-levem
em conta o estado de_ revolta e a comoção que nos atinge
a todos, e que defiilitiva e imediatamente se retome o conjunto
das obras do programa de contenção das cheias da Bacia
do Rio Jtafaí.
·
Durante o discurso do Sr. Nelson Wedekin, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~
dência, que é_ ocupada pelo Sr. Luddio Portella, suplen~
te de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

Concedo a

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -:-Sr. Presidente, d()iS assuQ_t()S_Ille t!azem
a esta tribuna. O primeiro refere~se a um comentário Sobre
o instante da criação da ComiSsão Parlamentar_ de Inquérito
sobre o caso PC e que foi publicado, neste fim de semana,
merecendo a contestação do ilustre Deputado Ulysses Guima~
rães. Por isso_, leio, para que conste dos Anais do Senado
Federal, o telex que o Ministro~Cbefe da Secretaria d_e Gover~
no, Jorge Bornhausen, encaminhou ao Deputado Benito Ga~
ma, Presidente da CPI, em que assim se expressa:
"A qualidade dos membros integrantes da pre~
sente CPI, a começar por V. Ex• e a vigilância da
opinião pública são circunstâncías decisivas pará levar
essa Comissão Parlamentar de Inquérito-, -que hoje se
instala, à verdade dos fatos, cumprirido integralmente
a delegação que recebeu do Congresso Nacional, em
nome da Nação.
Cordiais Saudações, Jorge Bornhausen. ''
O Segundo asSunto~ Sr. Presidente, é também com r_espeito a documentos que me chegaram às mãos, do Presidente
da Caixa Económica Federal, que passo a ler alguns trechos,
inclusive, defendendo o Presidente da CEF contra atitudes
mesquinhas que foram publicadas na imprensa e que não cor~
respondem à verdade.
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Para que os meios de comunicação não percam sua credi~
bilidade ante seu público, é preciso que sejam dignos e, canse~
qüentemente, sérios.
Não é de hoje nem de ontem, Sr. Presidente, que veículos
de informa-ção, sem se preocuparem com o rastreamerito da
verdade, baseados em hipóteses ou meias verdades ou na
própria má-fé, maculam irresponsavelmente ou lançam dúvidas_malevolentes sobre a honorabilidade de pessoas responsáveis ou dos homens públicos, fazendo~os passar por deso~
nestas ou c_o_rruptos.
Virou moda, em nossos dias, de uma maneira ou de outra,
através dos meios de _comunicação, estigmatizar de corruptos
ou corruptores, os homens_ públicos e as instituições oficiais.
E esta moda se espraia sobre uma sociedade traumatizada
por descrença e pessimismo.
No dia vinte e sete de maio próximo passado, à página
1~9-, a respeitável Folha de S. PaUlo trouxe -em ·manchete:
''Empresa denunciada por Pedro se beneficiOu de empréstimo
relâmpago".
Não padece dúvida; ao que tudo parece, Sr. Presidente,
o que se tem em mira é provocar a desmor~lização do presi~
dente da Caixa Económica Federal, Doutor Alvaro Mendonça
Júnior, homem sério e competente, com largos serviços prestados ao País, porque, fofoca~se por aí; teria sido ele indicação
do Senhor PC Farias.
A Folha de S. Paulo, denunciou que a Caixa Económica
Federal beneficiou a firma Serveng~Civilsan com um crédito
aprovado tão~somente em quinze dias. Só que não_ é verdade
o que diz a reportagem da Folha de S. Paulo. A Caixa Econô~
mica Federal não beneficiou firma alguma com crédito libera~
do em quinze dias.
Estamos em 1992. _O empréstimo de que fala o jornal,
pedido através do Governo do Distrito Federal, teve seu início
em vinte e nove de maio de 1987, através do Contrato n"
387/87. A operação continuou através do então Governador
do Distrito f:ederal, Senhor Wanderley Va~lin da Silva. Está
lá registrado o Ofício n' 1.155/90-GAG, de vínte e três de
julho de 1990.
Tal ofício foi endereçado ao então Pre$idente da Caixa
Económica Federal, Doutor Lafaiette Co.utinho Torres. A
operação só fOi cqntiatadã em vinte õifo- de dezembrO- de
1990.
Portanto, entre a solicitação e a contratação do emprés~
timo correram 159 dias, seguindo todos os trâmites legais,
entre os quais a prévia autorização do Senado, através da
Resolução n' 53/90, de 12 de dezembro de 1990.
Onde o crédito relâmpago em quinze dias, Sr. Presidente?
O jornal Folha- de S. Paulo, na mt:.sma reportagem, foi
mais além. Afirmou que a mesma empresa recebeu um outro
empréstimo da Caixa Económica Federal para conclusão da
obra da Estação de Tratamento de Esgoto do Lago Paranoá.
O que também não é verdade, pois em se tratando de obras
de saneamento ou infra~estrutura urbana, a Caixa Econômica
não celebra contrato com as empreiteiras ou constrUtoras,
e, sim, com estados e municípios.
Assim, Sr. Presidente, a reportagem da Folha de S. Paulo,
assinada pelos Senhores Gustavo Krieger e Elvira Lobato,
sem nenhum fundamento, na verdade, não é mais que uma
inJúria ii um homem· de bem, C0ffi9 O nosso presidente da
Caixa Económica Federal, Doutor Alvaro Mendonça Júnior.
Assim sendo, apresento a esta Casa os documentos que
· tenho em mãos, como a carta do presidente da CEF ao Diretor
da Folha de S. Paulo, Doutor Otávio Frias Filho, o ofício
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do então Governador do Distrito Federal, Senhor Wanderley · todos os trâmites legais, incluindo a obtenção da competente
Vallin da Silva, ao presidente da Caixa Económica, Doutor
autorização prévia do Senado Federal, expressa na Resolução
Lafaiette Coutinho Torres, a Resolução n<? 53/9Q do Senado
n' 53/90, datada de 12-12-90.
Federal e a carta que o presidente da Caesb, Doutor Marcos
2. Relativamente a afirmaç-ão texti.ial deis jo"rnalisfas de
de Almeida Castro, dirigiu também ao Doutor Otávio Frias
qu~_ a S_e~veng-Civilsan "recebeu ainda outro empréstimo da
Filho, e dos mesmos peço a transcrição nos Anais desta Casa.
CEF para Conclusão da obra da estação de trã.tamentq de
esgoto do Lago Paranoá":
(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE Q SR.
-Mais uma vez, a matéría CareCe "de-fundamentaçãõ.
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO.)
-Nos efnpfêslimos destinados à realização de obras de saneamento e iDfra-estrutura urbana, a Caixa não celebra contrato
PRESIDêNCIA. DA. REPÚBLICA.
com empreiteiras ou construtoras e, sim, com Estados e MultiSECRETARIA. DE GOVERNO
cípios.
__ Senhor Diretor,_sabedor que sou do espírito de justiça
Em 1' de junho de 1992.
que alicerça as suas convicções e do civismo que lloiteía ·a-s
A Sua Excelência o Senhor
suas ações, solicito-lhe, a _be_~_ da verdade, que seja dada
Deputado Benito Gama
à nossa resposta o mesmo espaço e o mesmo ctestaCtue CPI Mista do Congresso Nacional.
primeir~ página e manchetes- conferidos à infundada matéSenhor Deputado,
ria. -Alvaro Mendonça Júnior, Presidente.
Os. comentários que fiz sobre o históiicCI-das Comissões

Parlamentares de Inquérito, e que foram publicados neste
fim de semana, mereceram contestação do ilustre Deputado
Ulysses Guimarães.
A qualidade dos membros integrantes _da presente CPI
- a começar por Vossa Excelência- e a vigHãncia da opinião
pública, são circunstâncias decisiVas· para levar essa Comissão
Parlamentar de Inquérito, que hoje se instala, à verdade dos
fatos, cumprindo integralmente a delegação que recebeu do
Congresso Nacional, em nome da Nação.
Cordiais saudações, -Jorge Konder Bornhausen, Ministro-Chefe.
c.c. Deputado Ulysses Guimarães.
Brasília, 27 de maio de 1992.
Ilm~ Sr.
Otávio Frias Filho
M.D. Diretor de Redação da Folha de S. Paulo
Senhor Diretor,
Com relação à matéria que mereceu destaque na primeira
página de seu jornal, edição de hoje, 27-5-92, com a chamada
"Obra do Caso PC tem crédito-relâmpago/C3.ixa liberou em
apenas 15 dias empréstimo que beneficiou construtora- cifada
nas denúnCias de Pedro. Collor", a bem da verdade, para
esclarecer a toda a opinião pública, a lisura e a correção da
CEF no exercício de suas atribuições legais, desfazendo, de
uma vez por todas, as informações incorietas veiculadas por
esse jornal, através dos jornalistas Gustavo Krieger e Elvira
Lobato, temos a dizer o que se segue.
1. Relativamente à manchete de fi. 1-9 "Empresa de--:
nunciada por Pedro se beneficiou de empréstimo-relâmpago":
-Os jornalistas afirmam textualmente que o financiamento foi concedido em apenas 15 dias. Em relação a esse
.ponto, esclarecemos que essa obra, e o respectivo contrato
com o Governo- do Dis_trito_Federal, como mutuário final,
tiveram início em 29-5-87, através do Contrato n' 387187. A.
continuidade dessa operação foi solicifãda pelo Exm~ Sr. Governador do Distrito Federal, Wanderley Vallin da Silva, conforme Ofício n' 1.155/90- GA.G, datado de 23-7-90, endereçado ao-então Presidente da CEF, Dr. Lafaiette Coutinho
Torres, tudo como mostra cópia de documento em anexo,
vindo a operação a ser contratada em 28-12-90. Portanto,
decorreram, entre o expediente de solicitação e a contratação
do empréstimo, 159 dias, período em que foram seguidos

Senhor Presidente,
Há longO tempo, a população de Brasília vem acompanhando a aflitiva situação do Lago Paranoá, que, de importante opção de lazer e fator para amenizar o clima seco de
nossa cidade, vem se tornando, a cada dia, uma séria ameaça
à ecologia e à: qualidade de vida nesta_Capital, devido ao
lançamento sistemáticO de resídu.os provenientes dos esgotos
sanitários do Plano Piloto e das Cidades Satélites.
O Governo do. Distrito Federal, disposto a reverter esse
quadro alarmante, iniciou em 1987 a implantação do projeto
de ampliação e melhoria das Estações_de Tratamento de Esgotos de Brasília/Sul e Norte, situadasà.s ma.rgens do Lago Paranoá.
Esse moderno processo de tratamento de esgotos a nível
terciário, caso não entre em funcíonamento a curto/médío
prazo, poderá resultar __ a_ falência da vida animal nas águas
do Lago e provocar um desastroso choque no ecossistema
da bacia do Paranoá, uma vez que somente com a ampliação
dessas estações poder-se-á evitar a carga de nutrientes lançada
diariamente no Lago Paranoá, fator prinCipal de sua poluição.
Os recursos para esses empreendimentos foram viabilizados junto à Caixa Económica Federal, havendo ainda a
participação da então Seplan, em partes equivalentes a 80%
e a 20%, respectivamente.
A CEF, como sempre, vem cumprindo seus compromisso~ para com a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília
- CAESB, in_cumbida de levar adiante tal proje!Õ.- Porém,
o mesmo não vem ocorrendo com relação aos re_cursos da
Seplan, que, no desenvolvimento das obras, mostrou-se impe-dida de desembolsar ·a parte que lhe compete no programa,
comprometendo a conclusão das obras.
Em decorrência dos acréscimos surgidos durante a execução das obras i da negativa do repisse de verbas da Seplan,
tornou-se imperativa a necessidade de viabilização de recursos
na ordem de 62.770.000 BTN, a fim de que o Governó do
:qistrito Federal possa cumprir suas obrigações com empreitei~os, cofo~me demonstratiVo anexo.
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Certo é que, um empreendimento destinado a melhorar

a qualidade de vida dos brasilienses, se encontra hoje seriamente ameaçado de paralisação por falta de recursos. Assim,
há premente necessidade de viabilização dos mesmos no mais

curto espaço de tempo possível, tendo em vista não apenas
os vultosos investimentos já r~alizados, mas tarp.bém o crescente desgaste da imagem do Governo perante a coletividade

e o Banco Mundial.
Convicto estou de que nãO faltará a estê- GoVerno o indispensável apoio de Vossa Senhoria no sentido de viabilização
de tais recursos, seja como agente financeiro ou mesmo como
interveniente juilto â Pasta à qual se acha vinculado esse con-

ceituado agente de crédito, visto que recursós federais podem
ser liberados a fundo perdido, em face da importância do
empreendimento para a melhoria da saúde e bem-estar da
população do Distrito FederaL
Valho-me da oportunidade que se me oferece para renovar a Vossa Senhoria os meus protestos de estima e coriSíderação.- Wanderley Vallin da Silva, Governador.
RESOLUÇÃO N' 53, DE 1990

Altera a Resolução no 186 de 6 de novembro de
1987, do Senado Federal.
Art. I•

O art. I• da Resolução n'186, de 6 de novembro

de 1987, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
. "Art. V É o Governo do DistritO Federal autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente a
127.907.840,90 Bónus do Tesouro Nacional (BTN), junto à

Caixa Económica Federal, destinada a fiiianciar as seguintes
atividades:
a) 16.051.966,83 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), pa-

ra complementar serviços de urbanização em Brasília e nas
cidades satélites, no âmbito do Projeto Cuta;
b) 19.574.644,29 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), pa-

ra a urbanização, saneamento básico, energia e construção
de equipamentos comunitários_ em Conjuntos Habitacionais
construídos pelo Sistema Financeiro 'da Habitação no Distrito
Federal;
c) 91.936.024,69 Bónus do Tesouro Nacional (BTN), pa-

ra a execução de obras e projetas destinados ao abastecimento
de água e esgotamento sanitári9 no Distrito Federal;
d) 345.205,00 Bónus do Tesouro Nadonal (BTN), para

atualização do sistema cartográfico do Distrito Federal."
Art. 2(' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 12 de dezembro de 1990.

~

Senador

Nelson Carneiro, Presidente.
Ao Senhor Octávio Frias Filho
Diretor de Redação da Folha de S. Paulo
Prezado Senhor,
A CAESB recebeu no dia 26-5-92 os repórteres da Folha
de S. Paulo, fornecendo-lhe as informações solicitadas sobre
os empréstimos para conclusão das obras da estação de tratamento de esgotos da Asa Sul da forma maiS transparente
possível.
À saída os repórteres disseram publicamente que nunca
haviam sido tão bem recebidos num órgão do Governo e estamos convencidos de que assim agindo cumprimos o 9ever
de zelar pelo bem público. Infelizmente não merecemos da
Folha de S. Paulo o mesmo tratamento. A reportagem publicada na edição do dia 27-5-92. na página 1-9 sob o título

''Empresa denunciada por Pedro se beneficiou de empréstimorelâmpago" não reflete _a realidade do que foi mostrado.
Diz a reportagem que "A Diretoria Financeira da Caesb
mostrou à reportagem da Folha a carta solicitando o 1~ empréstimo, US$ 5,6 milhões (Cr$ 15,41 bilhões). A carta é de
13-12-90. O contrato foi -assinado 15 dias depois, no dia 28.
Segundo a Caesb normalmente esse tipo de operação demora
até 6 meses". O prOcesso no entanto foi a_b_erto na CEF no
dia 23-7-90 e-m correspondência do então Governador do DF,
Dr. Vanderley_ Vallim ao então Pr_esidente da CEF, Dr. Lafaiette Coutinho solicitando financiamento para conclusão das
obras da Etesul (Ofício n' 1.!55/9U-do Gabinete do Governador do DF). A correspondência datada de 13-12-90 assinada

pelo então Presidente da Caesb, Dr. Antonio de Pádua Loures
Pereira a que se refere a reporfagem, e que foi uSaâa-de
forma indevida para se chegar à falsa conclusão de que houve
"empréstimo-relâmpago", apenas reitera pedidos feitOs anteriormente (o primeiro já citado. com data de 23-7, e o segundo
de 7-11). O contrato efetívamente foi assinado no dia 28-12-90,

cinco meses depois da priineira correspondência solicitando
financiamento. O que não jUstifica em nenhuma hipótese a
classificação de "empréstimo-relâmpago" que consideramos
leviana.
Também queremos esclarecer que o Governo do Distrito
federal ao solicitar créditos ju-ntó-à CEF o faz rigorosamente
dentro das normas vigente_s. Outrossim, a bem da verdade
a CEF não celebra contratos com empreiteiras e/ou construtoras para obras de saneamento e infra-estrutura. Por conseguinte não é verdadeira a informação de que a CEF contratou
a Serveng-Civilsan, veiculada na mesma reportagem.
O que nos preocupa é que repórteres que, segundo suas
próprias palavras, nunca haviam sido tratados tão bem por
dirigentes de um órgã_9 público tratem- tão mal a informação
que receberam da forma mais transparente possível, transformando um documento que apenas reitera solicitações ariteriores em docum.ento que justificaria a classificação de "empréstimo-relâmpago", totalmente infundada.
Diz textualmente a correspondência citada pela Folha
de S. PauiQ _que " .. -.-estamos_ encaminhando a esta gerência
nOva- SolicitaÇãõ de financiamento neste mOn-tante.• confs>rme
entendimentos havidos entre técnicos desta Companhia e deste agente para fazer face aos custos da primeira parte das
aludidas obras e serviços complementares". É bom que se
diga que a correspondência foi apenas citada e não reproduzida, o que se fosse feito não justificaria a conclusão de que
houve "empréstimo-relâmpago". já que o teXto-deixa claro
que está sendo encaminhada uma "nova solicitação". reiterando outras anteriores.
Esclarecidos os fatos, gostaríamos de merecer da Folha
de S. Paulo o mesmo tratamento dispensado pela Ca~sb aos
seus repórteres, com a-publicação desta correspondência no
mesmo contexto e com o-mesmo destaque dado à reportagem
do dia 27-5-92, e que não reflete a realidade. ---Atenciosamente. - A Diretoría - Marcos de Almeida
Castro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -V. Ex• será

atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra a_o nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro-,

nuncia o seguinte.discurso.)- Sr. Presidente, SJ*I e Srs. Senaçlqres, assomo a es_ta tribuna para externar minha solidarie-
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dade à Fundação Assístencial dos Servidores do Incra (Fassincra), diante da situação delicada, dramática mesmo, pela qual
vem passando no momento.
__
A referida fundação, sem fins lucrativos, é constitufda
por servidores do Incra, para prestar-lhes assistência médicoodontológica-social. Desde 1977 presta serviços ao Incra dentro dos referidos escopos, atendendo plenamente às exigências
da autarquia, com custos bem mais reduzidos em relação àqueles praticados pelo mercado.
É importante frisai, Sr. Presidente, que esse atendimento
cobre uma clientela be_neficiária da ordem de vinte e sete
mil servidores e dependentes, espalhados pelo Te~tÓrio Nacional, principalmente em regiões do interior,--pai"ã as-·quai·s
a Fassincra conta c_om estrutura satisfatória de. atendimenJQ .
como comprova a prática. Releva ainda assinalar que é muito
comum que servidores do Incra, em seu trabalho de campo.
sejam acometidos por doenças tropicaiS, cOmo--por exémplo
a malária e a leishmaniose as quais, sem tratamentos adequados e em tempo hábil, podem ter conse_qüências (ãtiüS._ --- Atualmcnte o contrato Incraffassin_cra tey_e seu prazo
de v-alidade expirado, cm 22-3~92 e não foi, até a ·presente
data, renovado por intransigência da Ciset do Ministério· da
Agricultura e Reforma Agrária que está orientando a pendência no sentido da obrigatoriedade de licitação. OCorre, Sr.
Presidente, que tal exigência nàó é inlperativa, Conforme se
vê no exemplo do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento que contratou. recentemente, a Fundação Assefazcom função idêntica à da Fassincra - aplicando o instituto
da inexigibilidade de licitação .;.._ caput do art. 23 do Decreto-Lei n' 2.300/86, conforme extrato publicado no DOU de
14-2-92, Seção II, página 2340.
Além da quebra de isonomia de princípioS'entre instituições de mesma finalidade, o fato tem conseqúê:ncias iri"á.is
graves: está também suspenso o pagamento - autorizado
pelo Incra -da ordem de Cr$ 1,2 bilhão_ de serviços prestadoS
pela Fassincra, durante a vigência do contrato, por questões
levantadas pela Ciset, às quais, diga-se a propósito, nada têm
a ver com nova contratação de serviços. Isso está ~Y..S<m_do
prejuízos irreparáveis à Fassincra, que fica impedida -de saldar compromissos assumidos com a-sede credenciada. Por outro
lado, há pacientes internados cujos tratamentos não podem
ser paralisados, sob pena de risco de vida.
Em razão desses fatos, s_olidarizo-me com a Fassincra
e espero que a Ciset reconsidere sua posição, para que não
advenham prejuízos mais graves para toda essa comunidade.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo a

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pron!!n.cia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
ocupo novamente a tribuna desta Casa para tratar de assunto
que vem requerendo minha atenção e o melhor de meus esforços: o da privatização.
- --- -Píeliminarmente, concordo com o Nobre Senador Darcy
Ribeiro, quando, em memorável fala na Sessão de 17 de agosto
de 1991, defiiüu que a riegociaÇãO- da dívida externa e o aventurelrisírio- das privatizações programadas pelo Governo são as
duas questões cruciais que, na atual conjuntura, desafiam o
Brasil, ambas decisivas para o nosso presente e para o nosso
futuro.
A privatização é o meio de reduzir-se a presença do Esta..t..do na economia. Um programa de privatiZaÇãO Objetiva, entre
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outras coisas, reduzir tanto o ativo quanto o passivo do setor
público. Ao lado de outros instrumentos, como a desregulamentação, a desburocratização e a competitividade, a privatização é importante, necessária e recomendável.
Entendi que essa questão era tão relevante que me ante~
cipei ao PND- Programa Nacional de Desestatização. apresentando em março de 1989 o Projeto de Lei do Senado n"
23, onde propus diretrizes para a privatização das empresas
públicas e a alienação das participações acíonárias nas sacie~
dades de economia mista, determinando que sua desestatizaçáo apenas se processasse mediante autorização do Congresso Nacional, ouvido o Tribunal de Contas da União. Lamentavelmente o referido PLS ainda se acha na Comis..são_de Economia, Indústria e Comércio da Câmara desde 19 de
agosto de 1991, pÓrém com parecer favc ·ável do DeputadO
Osório Adriano.
Conforme já pudemos verificar nos primeiros leilões de
privatização, o Governo tem pressa. O Decreto n" 99.463/90
r~g_ulamentou o Progra!lla e o Decret9 -~~ 99.464!_90 des!g11ou
o BNDES corno se_u gestor. O açodamento e a afoiteza com
que o presidente desse banco _escolheu a Usimimis para-primeira contemplada motivaram manifestações de diversos setores
da sociedade e órgãos de comunicação. Na ocaSião,"eie pióprio
refeiíU.:se a essa -empresa: "É uma_usina integrada, líder no
mercado brasil~iro. E competitiva no mercado internaciOnal.
Não dá prejuízo. Tem um nível de atividade excelente, é
moderna e atualizada, tecnologicamente". É lógico, portanto,
que ficasse na cabeça de _qualquer pessoa medianamente inteli~
gente a pergun~a: Então, por que privatizá-la?
Olhem: eu_ se_ntir-me~ia enormemente gratificado se o
Senado tivesse condições de obstar u~a_ privatização, caso
ficasse comprovado que o óbice_ se verificava a bem do mais
legítimo interesse público. Vimos que essas condições faltam
a esta Casa, no próprio caso da Usiminas, quando deixou
de ser aprovado o projeto da Nobre Senadora Júnia Marise.
Lamento que decisões relativas ao que fazer e como fazer
do património público estejam fora do controle da sociedade
brasileira e à mercê da faina tecnoburocrática.
Por outro lado, não podemos nos esquecer de levantamento feito pela revista Visão, onde das 20 empresas com
maiores prejuízos, 15 são estataiS; entre as 2ü mais rentáVeis,
não há uma estatal sequer; das 20 mais endividadas, 4 são
estatais, entre as 20 menos endividadas, não conta qualquer
estatal; das 20 maiores_empresas que passaram a ter-prejUízO,
10 são estatais; das 20 que saíram do prejufzo, apenas 1 é
estatal.
Além disso, pesquisas do Ibope e Vox Populi nos dão
conta de que a população é majoritariamente favorável à privatização em tese.
Não posso deixar de mencionar, entretanto, que me reservo o direito de criticar o processo de privatização escolhido,
primeiro, em razão do dc:srespeito às leis - por exemplo,
quando se aceitou um elenco enorme de moedas, inclusive
as "podres", nos leilões de privatização, num grave confronto
com a lei - e segundo, algumas vezes, pela falta de uma
avaliação mais correta do preço de venda das empresas privatizadas.
O jornal a Folha de S. Paulo estari:lpou, erri 15 de marçO,
artigo de Francisco Santos sob o título "Leilões renderam
menos que um carro". Ali se vê que dos Cr$1,2 trilhão (em
cruzeiros da época de cada leilão) arrecadã.dos com os oito
leilões de privatizações já realizados, apenas Cr$ 12,73 milhões
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entraram para os cofres federais como dinheiro novo, cerca

de 1% do total arrecadado.
Em seguida, o autor mostra a composição do total fatorado com os leilões (US$1,65 bilhão):
1) "Moedas podres"
a) Debêntures da Siderbrás - US$ 628,6 milhões
b)OFND- 277,3
c)Dívidas securitizadas de estatais --229,7
d)TDA -78,4
e)Título da Dívida Externa- 4.4 -1.218,4.
2) Certificados de PrivatizaÇão- 435,8
Causou espécie, a mim pelo menos, notícia divulgada
pelo Correio Braziliense de 9-12-91, segundo a qual o Coo-rdenador da Dívida Pública do Departamento do_Tesouro, Sr.
Marcos Mendes, afirmava que "não é intenção-elo Governo
fazer caixa com a privatízação, mas sair do setor produtivo,
resolvendo o problema da insolvência".
Conforme já expus anteriormente, Sr. Presidente e Srs.
Selladores, a desestatização não é inVenÇão n3cional, tendo
encontrado defensores na Inglaterra, Espanha e Chile, entre
outros. Se, por um lado, a onda liberalizante tem seus adeptos-,
outros há que se posicionam con.trariãtnertte" ã maré, como
Cingapura, urri dos "tigres ilsiátk-ós", e a Itáliia, por exemplo.
Alerto, mais uma vez, para que se rVite 3. desestatização
generalízada e apressada, a pretexto de alcançar.;.se a eficiência
da economia, sem levar em conta outras variáveis igualmente
importantes. Vale, também, ressaltar que o Programa teima
em ser levado a efeito, isso num momento pouco Oportuno:
faltam recursos e o poder aquisitivo dos potenciais compra~
dores impossibilita a pulverização das ações das empresas e
a conseqüente contraposição aos cartéis. Em fevereiro e ni::irço, foram cancelados respectivamente os leilões de Goiasfértil
_e da Fi"anave, por falta de compradores.
Dois- dias antes de Completar 95 anos, poitanto a 20 .de
janeirO, Barbosa Lima Sobrinho- concedeu entrevista a Wilson
Coutinho do Jornal do Brasil, da qual extrai dois trechos
relevantes ao nosso pronunciamento:
"Eu sou muito. favorável à política de privatiZação
como foi realizada no Japão. O Estado. japonês ficou
com tudo de que necessitava: a indústria naval, a indústria siderúrgica, a tecnologia e, em certo momento,
chamou as empresas privadas para cooperarem com
o. Estado." "Não deve haver uma preocupação exclusiv~ de entregar tudo ao Estado e excluir _os empresários. nem entregar tudo a grupos particulares que
só pensam nos seus próprios interesses, e excluir o
Estado do comando da economia."
Essa Ultima advertência nos alerta para essa mania privatista, que· parece desconhecer limites e que passa por uma
fase de exacerbação, no mundo todo. Entendo, nessa mesma
linha de raciocínio', qUe Se faZ necessáriáamplia'r'a participaçãode empresas estatais e de fundos que tenham tido ou possuem
recursos-do Tesouro Nacional, nos leilões de venda de estatais,
para que eles possam evitar uma cartelização descontrolada
da economia, e até contribuir para uma pulverização maior
da posse das ações, no caso dos fundos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores: não posso deixar de trazer ao ·conhecimento deste Plenário uma dúvida que me atordoa. Quando se dá ênfase à necessidade de dil)linuir a participação do Estado na Economia, por que a CVRD amplia sua
participaçã6 ein empresas de celulose? Significaria- talvez que,
quando se praticam a livre concorrência, a liberação dos preços

Junho de 1992

e a boa gestão, então o Estado pode participar? Não será
por faltas dessas mesmas condições que a CSN não tem bons
resultados financeiros?
O Globo, de 21-1-92, estampou fala do então Ministro
da Infra-Estrutura a 400 empresáriOs na Associação Comercial
do Rio de Janeiro. Na ocasião, declarou que "o Governo
pretende, primeiro, acabar com o monopólio estatal do petróleo, para, em seguida, discutir a privatização da Petrobrás".
Certamente ele se referia ao -intuito do Governo de primeiro
privatizar a área· de refino, de transporte e de importação,
romp!.!ndo o monopólio, para, em seguida, vender a Petrobrás.
Nesta mesma oportunidade, o ex-Ministro di.. ::p.1.e o "oGoverno pretende retomar, neste ano, as obras da usina nuclear Angra II e concluí-la em 1994. O Governo prevê negociar
financiamento deUS$ 1,2 bilhão com bancos alemães". Como
entender a coritradição contída nós dois propósitos expressos
pelo Sr. João Santana: de utn ladp, liquidar o monopólio
do petróleo, privatizar e internacionalizar a estatal de energia
petroleira; de outro, contrair mais dívida externa. para ampliar
a estatal de energia nuclear?
Imensas são as responsabilidades que pesam sobre os
ombros de Sua Excelênc~a. o Senhor Presidente da República,
e sobre o Congresso Nacional, especialmente o Senado, em
razão de nossas responsabilidades constitucionais específicas,
para que saibamos dar respostas responsáveis à grave questão
do ''aventureirismo'' do programa de privatização brasileiro.
Fírialmente, reforço meti. ponto de vista já expendido
em outro pronunciamento nesta Casa, de que o processo de
desestatização está sendo promovido à revelia da sociedade,
sem a obrigação de prestação de informações por parte do
BNDES, seu gestor. A melhor alternativa é reorientar a marc~a -do processo de_de_ses_tatiiação.
-- Muito_ obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores
no dia 29 de abril último, recebemos, no Senado, a visita
de nosso Embaixador na Inglaterra, o Dr. Paulo Tarso Flexa
de Lima, que apresentou à Comissão de Relações Exteriores,
reunida naquela data, uma análise sucinta e consistente sobre
a conjuntura política e econômica internacional sob a ótica
das relações diplomáticas, numa dissertação intitulada "Aspectos Relevantes da Realidade Internacional - Perspectiva
de Londres".
As palavras do Embaixador Flexa de Lima fundamentadas em sua vasta, longa e diversificada, experiênda_no Itamaraty, onde ocupou cargos e missões de alta relevância,
se- dedicou a aprofundados estudos sobre os países com os
quais mantemos relações diplomáticas sobre as grandes tendências do mundo moderno, ocasião em que, devido ao grande
interesse que despertou, foi argüida por diversos membros
da Comissão e ap'lã.udido pelo trabalho que desenvolveu em
nossa Embaixada junto ao Reino Unido. _
Ma::., Sr. Presidente, da leitura analítica e da reflexão
mais demorada sobres os pontos levantados no texto da palestra do eminente Embaixador, pudemos sentir que q mundo
está atento às implicações da "nova ordem" surgida com o
fim da guerra-fria e q'!le a nossa Diplomacia acompanha, com
precisão admirável, os novos contornos da política externa,
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face às alterações surgidas com as mudan.&a_s no Leste_Europeu, a Guerra do Golfo e a crise económica t:Q.!1JJ4t~l-__ _

Segundo se depreende da análise feita-pelo Embaixador
Rexa de Lima, os caminhos que se apresentam para o mundo
como os mais seguros para a satisfação dos interesses humanos, após estas três décadas em que se viveu à sombra do
"equihbrio do terror", derivam das premissas fundamentais
do mercado e da democracia, que prezam os princípiOs de
"boa administração" dos negócios públicos e privados, "império da lei", "instituições representatívas, respéif() áos "direitos
humanos, liberalização da _economia, retração do_ Estado" e
o zelo com a preservação da soberania.
Não é mais possível aos países desenvolvidos, que consideram a pobreza do "Sul" "cada vez mais como um problema
técnico de má gerência de recursos", desconhecerem os efeitos
perniciosos-do subdesenvolvimento, como as migrações, viOlação de direitoS fundamentais, produção de drogas, degradação
ambiental etc.
Após várias ponderações e argüição sobre hipóteses e
possibilidades, o que vem a confirmar as nossas conviCções,
conclui que "no plano político, é incontestável que se tem
obseryado na Amériq Latina, na Europa, no Sudeste AsiátiCo
e na Africa a revalorização do princípio de autodeterminação
dos povos".
E, ao final, Sr. Presidente, sintetizou, em breves palavras,
mas de sólida apreciação, a sua confiança em nosso futuro
como uma Nação de imensas perspectivas e possibilidades
no cenário mundial neste próximo século.
E segundo suas próprias palavras:
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DQCUMENT9 A QUE SE REFERE O SR.
L9UR!VAL BAJ'T!S_T/( EM SECJ_ Ql§CURSO: . •.

ASPECTOS RELEVANTES DA
REALIDADE INTERNACIONAL
PERSPECTIVA DE LONDRES
Apresentação feita à Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Senado FEderal em 29-4-92
pelo Senhor Paulo Tarso Flecha de Lima, Embaixador
-do Bra.Síf em Londres.

~ comum entre os que por dever de ofício ou_interesse
acadêmico hoje se voltam para as relações internacionais a
leitura de que ·a era pós-guerra fria, por maís difusos que
os-seus contornos -ainda se apresentem, terá como emblemas
a democracia e o mercado.
Argüe-se que a Queda do Muro de B.erlim e_ o veto nela
·embutido aos modeloso autocráticos _e de economia centralizada triam decretado senão a falência dos modos de organização política e económica que ousaram em algum ponto da
história rivalizar o liberalismo, como querem os apóstolos
mais Convictos dã.s virtudes do Ocidente, pelo menos o reconhecimento de que a democracia e o _mercado .s_e apresentam
corno os caminhos mais seguros para a satisfação dos interesses
humanos.
De igual apelo se mostra a robusta compleição diplomática desse modelo: fala-se de uma concertação das potências
ocidenteais, teirido à frente os Estados Unidos e no âmbito
dó or_d_enamento jurídico das Naç_ões Unidas, em prol da disseminação e garantia dos valores pretensamente indissociáveis
"O meusentimento,-de todo modo, é de otimismo.
do pluralismo político e do livre comérdó. Superada a ari.tinoEstou conve_ncido_de que o Brasil não se verá sem mia Leste-Oeste e ignorada a dualidade N arte-Sul, as nações
trunfos- ou argumentos que o viabilize _como ator in- se. distinguiram entre si apeilas p~l9 grau de receptividade
fluente em qualquer novo arranjo de poder entre os ao discurso da ''nova ordem'' :--:-boa administração, império
Estados. Aperfeíçoamos a cada dia a_--noss_a_ opçãõ de- ~a lei, instituições respectivas, respeito aos direitos humanos,
mocrática, perseguimos com denodo o objetivo de ele- liberação da economia, retração do _E_stado ... _Volta assim à
vação dos níveis de produtividade e eficiência da econo- baila, talvez sem o Verniz moralista das teseÇde Wilson, a
pregação de um internacionalismo democrático e firmemente
mia 11acional, conservamos uma coesa e rica _unidade
ancorado no mercado, de que não está ausente urna nota
cultural, cultivamos relações pacíficas e estáveis com
todos os vizin_hos, o&tentamos um capital diplomático de ceticismo quanto ao fUturo do Estado-Nação e ao do consem par entre os países cm desenvolvimento, não temos ceito de soberania.
Por mais-que a leitura acima esboçada esteja a cativar
hipotecas a resgatar no campo da paz e da segurança
internaciOriais. Conduzido a bom tempo o plano de mentes e corações, o confronto de sUas piernissas· com o cotiestabilização económica e corri-gidos os desequilíbrios diano das relações internacionais suscita dúvidas: não represociais que ãinda debilitam o ânimo do nosso povo, sentaria o discurso internacionalista pós~guerra fria antes um
estaremos prontos a redimensionar, qualquer que seja mOdelo ideal do que uma estimativa criteriosa dó 'que está
o contexto, a estrutura internacion.al do. P~-Íª-· ~·..-____ _ sendo moldado nas relações entre os Estados? Não caberia
-- Sltuilr a "nova órdenl" ri:tàis Corrió ümà arqunetura Tdeórógíca
posta a serviço dos que detêm maior influência na edificação
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna do S_enado
do que está por vir do que como uma linguagem neutra e
registro, mais uma vez, a minha adm~raç~o ~- o meu aplaus~
elucidativa da presente conjUntura internaciOiütl?
pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Embafxaâor
Outra impreSsão não nos passa -a relutânCia-dos próprios
Paulo Tarso Flexa de Lima, a quem me vincula uma amiZade
gestores da "nova ordem" em definir a_ natureza _e_ o alcance
de vários anos, e pela projeção alcançada nos meios diplomá~
de sua presença intemaciorial. Sob o_ónus de uma prolongada
ticos onde tem prestado relevÇtntes serviços ao aprimoramento
recessão interna e liberados pelo fim da guerra fria do imperae ao desempenho de nossa política externa _e_ de nossa diplo~
tivo de se fazerem presentes e ouvidos em cada recanto do
macia.
planeta, os Estados Unidos parecem não descartar a hipótese
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o
de um acompanhamento mais discreto e seletivo. da agenda
meu pronunciam_ento do texto da palestra proferida pelo emiinternacio·naL Atento ao sentimento neo~isoladonista que se
nente Embaixador, quando de sua visita _ao Senado, na Comisestima hoje prevaleça na opinião fÍúblicC~; e no Congresso,
são de Relações Exteriores, no dia 29-4-92, irititulada "Asnão se espera que o Presidente Bush subscreva o "unilatepectos Relevantes da Realidade Internacional- Perspectivas
de Londres".
-~
_-~
_ ralismo global" ou a "hegemonia benevo~-~?t~" ,q~=~--l~e e~ta-
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riam preconizando como linha de açã.o externa- à Pentágono
e o Departamento de Defesa. Recorde~se que Washington
já se manteve virtü3lmente afastadas das gestões para o equacionamento da crise iugoslava e acaba de assimiar sem maiores
ruídos a perda de suas bases militares nas Filipinas. Menos
protagonismo e mais introspecção- tem sido a mensagem de
Patrick Buchanan nas primárias republicanas; bem acolhida
pelo eleitorado, ela dificilmente deixará de constituir parâmetro de reflexão no equaeionameilto i:ló programa do candidato
--vitorioso, qualquer que seja sua origem partidária.
No pólo europeu da Aliança Atlântica, o ãninlo integracionista que prOduziu os_acordos de Maastricht' se esmaece
a olhos vistos. O espírilo reticente ·e ãntifedcralista que singulariza o Reino Unido entre os seus_ parceiros comunitáriOs é
hoje secundado pela hesitação da Alemanha em se ater aos
termos dos tratados de unificação. Premido pelo custo de
absorçao da ex-República Democrática Alemã, o Governo
Kohl não somente vê com crescente reserva a idéia de patrocinar o soerguimento das economias mais pobres da Comunidade como pode vir a ser compelido por injunção de política
interna e rever o apoio dado em Maastricht a uma transição
da segunda para a terceria e última fase da unificação monetária. Já o Governo Mitterrand, absorvido pela agenda doméstica após o fraco e desgastante desempenho do Partido Soei a~
lista nas recentes eleições regionais, tem-se mostrado pouco
empenhado n~ promoção· da tese a ele cara da unificação
política. Em outros Membros da Comunidade, a tônica é a
do virtual imobilismo ou impotência governamental. A frágil
base parlamentar das coalizações de ce_ntro-esquerda no poder
na Bélgica e na Holanda impede se cultivem expectativas
otimistas sobre o cumprimento por esses países das metas
em Maastricht. Na Dinamarca, sob liderança conservadora,
o que se vê em risco .é a própria homologação interna em
referendum previsto para junho próximo dos Tratados de Unificação. Acirra-se o dissens_o na Irlanda quanto à pertinênciade se adequar a legislação social aos parâmetros aprOV<;idOs
pela Comunidade, sobretudo na questão do aborto. Na Espa~
nha, a desenvoltura do Governo Felipe González tem sido
minada por intermináveis disputas com os sindicatos e pelo
acirramento das reivindicações separatistas.
Cria-se assim um clima de relativo ceticismo quanto ao
futuro imediato do ideal federalista, que dificilmente será re-.
vertido ao longo do próximo semestre, quando caberá ao
Reino Unido a Presidência de turno da _CEE. Prestigiado
pela categórica vitória rias eleições inglesas do último dia 9
de abril, que o tornou o único líder do mundo industrializado
com mandato assegurado durante os próximos cinco anos,
o Primeiro Mittistro John Major tenderá a valer-se da cautela
de que se_ tem revestido a "visão inglesa" do processo de
integração. Não é lícito esperar que -patrOcine lances dramáticos ou formule aplelos retóricos para preservar a marcha
de um processo cujo rítimo sempre lhe pareceu excessivamente acelerado ou irrealista.
Com os Estados Unidos vacilando entre uma ação externa.
seletiva e um oneroso e inevitável protagonismo e a Comunidade Económica Européia concentrada na difícil execução
do que ela mesma se impôs em Maastricht, não_surpreende
que o Ocidente tenha reagido com parcimónia e timidez à
oportunidade que lhe ofereceu a desagregação do império

soviétíco- de ari:tparar e promover em um ambiente historicamente autoritário o exercício da democracia. "'Fatos ao invés
de palavras" foi a receita de coOperação sugerida ao Grupo
pelo Presidente Ieltsin em
dos Sete países industrializados
sua recente visita a Londres. Na mesma linha e com um tom
premonitório foi a posição há pouco expressa pelo ex-Presidente Nixon de que "a vitória do Ocidente na guerra fria
pode ser comprometida pela indiferença diante do que ocorre
na ex-União Soviética". Alerta algum no entanto parece se
sobrepor ao inescapável dogma de que somente um acerto
prévio pela Rússia e demais Repúblicas das_respectivas contas
nacionais permitíría ao G-7 materializar em moeda forte o
seu compromisso com a democratização dos Membros da ComUnidade dos Estados Independentes (CEI) 3 .
Alega-se ainda que o desconforto da Aliança Atlântica
com o status nuclear da Rússia, Ucrânia, Kazaquistão e Bielorússia -coloca limites naturais a qualquer projeto de transferência maciça de recursos públicos para a reestruturação econômica daqueles Estados. Relutariam o Reino Unido e o_s
Estãdos Unidos. em particular, a mobilizar fundos para quem
até há pouco os tinha como alvos e que ainda deterá por
um largo período, malgrado o Tratado START e o programa
de desarmamento unilateral anunciado pelo Presidente leltsin,
a Capacidade de dar início a uma guerra nuclear. O certo
é que a OTAN continua a se orientar pela lógica da dissuação
-sOb a qualificação cosmétiCa- de serem as -;irmas nucleare~
"armas de último recurso" - e não esconde suas inquietações
sobre como se administrará em Moscou o comando centralizado e o desmantelamento parcial das anrias estratégicas
e" de- curtO alcance das quatro Repúblicas Nucleares. Ao resto
do mundo, que se viu por três décadas refém do "equilíbrio
do terror", é reservada a ironia de testemunhar que o fim
da Guerra Fria -não pôs te"rmo à dissuação nuclear e ainda
trouxe consigo, a respeito do Tratado -de Não ProliferaçãO-(TNP), a substituição de uma superpotência por quatro novos
e instáveis membros do clube atómico.

e)

Ausente, como aliás sempre esteve, das decisões sobre
desarmamento nuclear, as Nações Unidas têm a sUa agenda
definida cada vez mais fora do prédio-sede e à revelia das
prioi:"idades da maior parte dos Estados~Membros. O recurso
das pOtências aliadas ao aval legitimador das Nações Unidas
durante a crise do GolfO de- modo algum inaugurou um capítulo de diálogo e participaçãO na gerência dos itens maís nobres
da agenda daquela organização. O Conselho de Segurança
coritinua a se ·pro"minciar sobre as mais críticas questões da
atualidade e segundo a perspectiva e o ritmo que lhe sugerem
seus Membros permanentes.
· Tarnp·o-uco se afigUra mais flexível o toril :que aS pOtências
ocidentais buscam imprimir ao tratamento do que se convenciona ·chamar de "novos temas" da agenda multilateral população, direitos humanos, meio ambiente. O mundo em
desenvolvimento é convocado a participar das ConferênciaS
temáticas que
'anUilciam esse -reSpe-ito- muito- maís- no·
papel de detentor do -passivo-do que no" de gestor das benesses
que porventura delas possam resultar. Postula-se uma solução
normativa para os efeitos do subdesenvolvimento - migrações, violação dos direitos humanos, produção de drogas,
degradação ambiental - , virtuais ameaças ao bem-estar das

·se

2)

.
.
1) Cidade da Holanda em qu= foram firmados em dezembro últiroo_osTratados da unifica·
ção económica e política da Europa.
-

~-

Junho de 1992

Estado~

:a

Unidos, Inglaterra. França, Alemanha, Itália, Canadá e Japao.

3) A própria iniciati~a norte-am;ricana de prop~r um pac~t~ financeirO -de USSÚ bilhões
ã CEI pareceu mal apresentada e sem o necessário respaldo dos outros participantes,
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sociedades afluentes, e se ignora, como matéria eXclusiva das
forças de mercado, a questão do desenvolvimento. Não se
contempla em um futuro previsível qualquer rodada negociadOra sobre temas que tenham alguma tintura "unctadiana"4
- transferência de tecnologia, deterioração dc;>s te~_l)l.OS _de
troca, dívida externa ou itens afins. É relegada a um plano
secundário a figura da "cooperação internacional para o desenvolvimento". Aos olhos do Primeiro Mundo, a pobreza do
Sul é tida cada vez mais como um problema técnico, de má
gerência de recursos.
_
_ _
__
É certo que a Conferênica do Rio- por mérito do Brasil
e de outros países em desenvolvimento nas negociações que
antecedem a convocação pelas Nações Unidas da iniciativa
-privilegiada já em seu título e agenda a aspiração iriteniacional pelo progresso económico. Para_que a ConferênCia se
confirme como exceção à tendência ''não-deseiiVolVlnientista"
do multilateralismo contemporâneo parece imperativo, contudo, sejasuperada a relutância dos países industrializados, patente ao longo dos trabalos preparatórios eln Nova Iorque,
em viabilizar os mecanismos financeiros tido_s_ÇQOJ.O indjspensáveis à materialização dos objetivos do encontro. O histórico
do Grupo dos Sete a esse respeito é pouco ·animador. Não
foi em certa ponta de frustração que acompanhei em Londres
a diluição prematura do Programa-Piloto sobre a Floresta
Amazónica, iniciativa do G-7. Da estimativa inicial de US$
1.5 bilhões, a contribuição dos países industrializados para
o seu financiamento caiu para US$ 250 milhões e, finalmente,
para US$ 53 milhões, a qualificar seriamente o prefessado
compromissos do GrupO dos Sete com a saúde ambiental dos
trópicos. É plausível de todo modo argüir que a causa ambientalista parece estar em refluXo nas ·próprias instâncias oficiais
do mundo desenvolvido. Virtualmente ausente da campanha
eleitoral na Inglaterra, talvez pela prioridade que se tende
a acordar em momentos de recessão aos temas _económicOs,
a bandeira do meio ambiente se mantém na agenda pública,
pelo menos no Reino Unido, basicamente em virtude do ati vismo das organizações não-gov~rnamentais.
Como creio ter insinuado acima, a relutância dos Grandes
em "politizar" a questão do desenvolvimento é justificada
pelo_ argumento _caro ao ideário da ..nova ordem" de que
o mercado e somente a ele cabe presidir às relações económicas entre os Estados, inclusive no eixo Norte-Sul. Também
aqui o discurso internacionalista se divorcia, e em grau Crescente, da prática em voga. A volumam-se as difi"culdades para
uma conclusão s_atisfatóría da Rodada Uruguai do GATT5•
Ao dissenso que desde sempre se observa nas negociações
sobre temas agrícolas, pela resistência da CEE a cortes substantivos nos subsídios à produção e à exportaç3o, sómou-se
nas últimas semanas a ruptura pelos Estados Unidos do virtual
consenso que se_ havia logrado no item "serviços''~ introduzido
na agenda da Rodada Uruguai, como se sabe, por insistência
norte-àmericana. Queixando-se de práticas restritivas pát par~ do Japão e da CEE, Washington passou a reclamar dispensa
provisória da aplicação da "cláusula da nação mais favorecida"
para os setores de navegação, transporte aéreo~ -telecomunicações básicas e serviços finaO-ceiros,- responsifVéíS~ em conjunto, por três quartos das tramações mundiais em serviços.
Não surpreenderá se os países em desenvolvimento - que.
4) Relati.vo à UNCTAD
vimento.)

(Confer~ncia

da Nações Unidas para o Comércio e o Desenvol·

S) Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio.
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se- dispuseram a rever posições há muito consolidadas sobre
propriedade intelectual e serviços - vieram· em breve a ser
aclamados como os únicOs amigos da Rodada Uruguai.
Posto em cheque no GATI, o ideal do livre comércio
tampouco tem escapado de qualificações nos programas de
integração regiqnal. O Congresso norte-americano tem-se
mnostrado sensível, sobretudo em face da renitente -recessão,
à oposição de setores agtjcolas e de segmentos da indústria
tradicional à criação da ''Arca de Livre Comércio da América
do Norte" (NAFTA). É improvável que isso deixe de aletar
o escopo, o rítmo e quiçá a viabilidade da projetada integração
do mercado mexicano com o dos Estados Unidos. Na Europa,
cresce o ceticismo quanto à possibilidade_ de que se conclua
nos próximos ãnos a ampliação para o Leste do Mercado
Comum, com a integraçãO da Polónia, Hungria e TchecoslováCquia. Depõem -contra a extensão geográfica da CEE os
mesmos interesses agrfcofas que obstruem a Rodada Uruguai,
desta feita retiCentes corri a Concorrência que lhe faria a produção de baixo custo de países da ex-COMECON:A frustração
das lideranças ocidentais com os primeiros conta tos mantidos
com o Leste é outra fonte de desestimulo. Recolhe-se com
facilidade, em todos os níveis, a perplexidade da comunidade
finance"irã iilterriacional com o atraso tecnológico, a virtual
inexistência de uma classe empresarial, a degradação do meio
ambiente, a ausência de uma cultura de mercado_ e .outros
aspectos da economias do Leste que, conjugados, compõem
um quadro de pouco apelo para o investidor.
Aliás, a desilusão dos círculoS financeirOs com o Leste
coincide com uma revalorização crescente da América Latina
~orno pól<? de ~~ptação de investíinentos. Vo!ta a pesar na
contabilidade do investidor europeu ·a percepção de que a
região é parte do Ocidente, ainda que ,do seu lado empobrecido, reunindo, enquando tal, vantagens não pegligenci.á'::eis:
estabilidade de fronteiras, experiêitcia empresarial, cultura
de mercado, disponibilidade de recursos naturais, entre outr3.s.
Çom reflexos sobremaneira danosOs para o mundo em
desenvolvimento têm sido os controles políticos impostos pelas
potências industrializadas ao comércio com terceiros países
de bens e tecnologias sensíveis. Em nome da contenção dos
riscos de prolifeiação das armas de destruição em massa, busca-se de uma foima indiscrimiriada e sem atehção àS especifi- cidades dos diferentes coritextos regionãis cercear o comerciõ
internacional de itens nas áreas quírriica, nuclear, espacial,
de supercomputadores e fibras éticas. Por mais que se prestem
garantias quanto ao usd exclusivamente pacífico -a-- -ser· dado
ao bem solicitado e tenha o País recipiente o seu compromisso
coni d ideal da não-proliferação sacramentado em legislação
interna e em tratados internacionais, não se dispõem os Grandes - e cada vez menos pela ansiedade que lhes causou e
ainda lhes causa o Iraque (por eles próprios armado) - a
ver prevalecer as leis de mercado em campos de inestimável
valia para o desenvolvimento tecnológico do Sul.
Se uma vista-d'olhos sobre o que se passa no mundo
põe em cheque a credíbilidade do"internacionalismo democrático e pró-mercado", impõem-se a pergunta: para onde
caminha a sociedade internacionill? Seria factível identificar,
sem o recurso do distanciamento temporal que tanto conforto
e clarividência traz aos historiadores, sinalizaç-ões confiáveis
de como será a convivência entre os Estados após o estéril
maniqueísmo da Guerra Fria?
A única resposta que me sinto pela vivência profissional
autorizando a dar é a de que percebo a realidade internacional
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cada vez menos sujeita a determinismos. As projeções que
tentam aprisionar o futuro à simples navegaç-ão do passado
- "finda a Guerra Fria, viva o internaciOnalismo", "falido
o império autocrático e dirigista, que se dissemine sistematicamente o modelo dos vencedores!" - são desmentidas a
cada dia pela dinâmica dos fatos. Estou corivencido de que
será da interação de múltiplas tendências, algumas das quais
francamente opostas entre si, que se defiriírá o padrão de
convivência internacional dos próximos anos. Como só ocorrer
em momento de inflexão da história, o futuro se me afigura
um jogo aberto de possibilidades, que se orientará- e permanecerá sempre passível de reorientação - segundo lhe dite
o ânimO-prevalecente entre os atares em cena.
No plano político, é incontestável que se tem observado
na América Latina, na Europa, no Sudeste Asiático e na
África a rev.iloríz-ã.Ção, com uma forte tonalidade democrática,
do princípio de autodeterminação dos povos. Menos por inspiração de terceiros e mais por escolha própria- e disso atestam
a consistência e vitalidade dos diferentes processos -_as so_ciedades não se têm privado da prerrogativa de se autogovernar
e definir o perfil com que desejam ser vistas e aceitas pela
comunidade internacional. Não raras vezes esse zelo se tem
confundido, em particular no continente europeu, com o recrudescimento do nacionalismo, derivado em alguns casos para o ufanismo étnico e a xenofobia. Nas Repúblicas asiáticas
da CEI, Turquia e Argélia se exacerba a militância islâmica,
como que a sinalizar limites para O espírito triUnfalista que
se instalou no Ocidente após o conflito no Golfo.
No plano econômicó, se é que é possível compartilhar
a realidade internacional (em economia e política), surpreende
a convergência crescente entre a direita e a esquerda quanto
à fórmula ótima de distribuição de competências entre Estado
e mercado na gestão da economia. Sob o desconforto de taxas
crescentes- de desemprego, a direita européia, pelo menos
a que ora ocupa o poder, parece migrar da ortodoxia neoliberal
da última década para um política de traços "neokeynesianos",
atraibuindo-se aos investimentos públicos, mesmo à custa de
endividamento interno, papel importante na retomada do
crescimento. Já a esquerda vem a passos largos qualifl.cando
o seu apego ·ao sistema do bem-estar social çom uma preocupação c_om o equilíbrio orçamentário, a contenção da base
monetária e outras teses que até há pouco soavam como um
anátema para o pensamento socialista. É difícil discernir se
e como tssa aproximaçãO de posições terá. reflexos na agenda
económica iitternacional. Agilizará a formação de blocos? Deporá contra ou a favor do protecionísmo?
Diante desse cenário pleno de incertezas e em constante
mutuação, qualquer prognóstico mais definitivo me cuStará
o zelo que cultivo ·pela prudência. Não me quero somar aos
que se supõem aptos a congelar a história ...
O meu sentimento- de todo modo é de otimismo. Estou
convencido de que o Brasil não se verá sem trunfos ou argumentos que o viabiliza, como atorinfluente em qualquer novo
arranjo de poder entre os Estados. Aperfeiçoamos a -cada
dia a nossa opção democrátiCa-, perseguimos com denodo o
objetivo de elevação dos níveis de produtividade e eficiência
da economia nacional, conservamos uma coesa e rica unidade
cultural, cultivamos relações pacíficas e estáveis com todos
os vizinhos, ostentamos Um capital diplomátiCo sem par entre
os países em desenvolvimento, não temos hipotecas a resgatar
no campo da paz e da segurança internaciOriãis. Conduzido
a bom termo o plano de estabilização económica e corrigidos
os desequilíbrios _sociais Que-ainda debilitam o ânimo do nosso
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povo, estaremos prontos a redimensionar, qualquer que seja
o contexto, a estatura internacional do País.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.

Concedo a

O SR- MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT, Pronuncia
o. seguinte- discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
ocupo, hoje, a tribuna desta Casa, para lamentar a forma
como o Governo Federal tem atuado em relação ao CentroOeste, em particular ao Estado -do Mato Grosso, rio q-ue diZ
respeito ao estabelecimento dos pontos de fronteira por onde
podem entrar veículos importados em território nacionaL
Quero referir-me especificamente à cidade de Cáceres,
no Mato Grosso.
O Ato Declaratório n' 21, de 10 de outubro de 1989,
da Receita Federal, declarou Cáceres "ponto de fronteira
alfandegado, a títulp permanente".
No entanto, Sr. Presidente, as Instruções Normativas n~
60, 63 e 65, respectivamente de 5, 14 e 21 de maio de 1992,
também da Receita Federal, lamentavelmente, não incluem
Cáceres como ponto de entrada de veículos importados em
território nacional. Pelas três referidas Instruções Normativas,
todas as regiões do País são benefiCíadas, exceto o CentroOeste. De fitO, através desses instrumentos, sào, hoje-, pontos
de entrada de veículos importados Rio Grande, Paranaguá,
Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Recife;"Belém c Manaus.
Cáceres, no Centro-Oeste,_ apesãr - como já friseí - de
ser ponto alfandegado e de ter implantado urna Zona de Processamento de Exportação (ZPE), está excluída.
Essa e~clusão, Sr. Presidente, é preoonceituosa, portanto, não se justifiCã, e é equiVocada, pOiS- desconhece o papel
fundamental que desempenha o Centro-Oeste no processo
de desenvolvimento e de equilíbrio econóinicó.:-social no conjunto do Brasil.
De fato, o equívoco; do desconhecimento do potencial
do Centro-Oeste nesse contexto. Essa região possui um valor
inestimável como fato r de atração para o progre~so brasileiro,
desde que seja implantada a infra-estrutura necessária ao estabelecimento do processo de transformação social e económica.
Constituída pelos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e pelo Distrito Federal, a região Centro-Oeste
tem população superior a sete mílhões de habitantt:s, um milhão e seiscentos mil quilómetros quadrados de_ superfície,
·quarenta e sete milhões de cabeças de gado e mais de sessenta
milhões de hectares de pastagens. Nos últimos anos, Vem-se
consolidando como celeiro de arroz, milho, feijão, algodão
e soja.
Todo esse poten~ial, Sr. Presidente," é _garantia sólida
para que a região se torne pólo de desenvolvimento do País,
contribuindo, de maneira eficaz, para o progreSso e, inclusive,
para a diminuição do fluxo migratório campo-cidade, que congestiona as estruturas urbanas de todos os Estados.
Por essas razões, é evidente o equívoco cometido pela
Receita Federal ao discriminar a dinâmica cidade de Cáceres
para os efeitos das Instruções Normativas a qUe fiz referência~
Plantada às margens do rio Paraguai, do Pantanal MatogroSsense, e na fronteira com a Bolívia, Các_eres é detentora
de todas as condições para ser centro irradiador de desenvolvimento. Sua exclusão, como ponto de entrada de veículos
importados, afigura-se gesto de vontade deliberada para dificultar, para conter e retardar a capacidade produtiva do Cen-
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tro-Oeste. Contra isso formulo, Sr. Presidente e Srs. Senadow
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
res, meu veemente protesto.
N° 29, DE 1992
Era o que tinha a dizer!
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Na presente
rágrafo único, do Regimento Interno.)
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
Discussão, em turno único, do Projeto de Dec.(etd Leseguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~ 174, de_1991, de autoria gislativo no 29, de 1992 (n° 37/91, na Câmara dos Deputados),
do Senador Maurício Corrêã, que considera contraVenção pe- que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribanal a exigência de_ exame relativo a estado de_ gravidez para na de Aracatí Ltda., para explorar serviço de radiodifusao
sonora: na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependencontratação de emprego; e
- Projeto de Resolução n~ 94, de 1991, de autoria do do de PaJ~:cer.)
Senador Mauríçio Corrêa, que altera, no Regim-ento Interno
do Senado Federal, a tramitação de requerimento de remessa
PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
N° 30, DE 1992
.
.
a determinada comissão de matéria despachada a outra.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
· (Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paAs matérias serão incluídas em Ordem do Dia, opOrtu~ rágrafo único, do Regimento Interno.)
namente.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le~
gislativo no 30, de 1992 (n° 48/91, na Câmara dos Deputados),
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
que aprova o ato que outorga permissao à Rádio Sociedade
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra.balhos,
de Cerro .Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusao
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
sonora na Cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.

4

5

(Dependendo de Parecer.)

ORDEM DO DIA

6

DE LEI DA CÂMARA
1 PROJETO
DE
N" 19,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 31, DE 1992
.
..
.
..

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa;ágrafo único, do Regimento Interno.)

1992

(1nclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Leinciso VIIJ, do Regimento Interno, combinado com o art. glslativo n° 31, de 1992 (n° 49/91, na Câmara dos Deputados),
64, § 2°, da Constituição.)
- que aprova o ato que outorga conc<::ssao à Televisão Rio
~ .
.
.
Formoso Ltda, para explorar serviço de radiodifusao de

Votaçao, em turno umco, do Projeto de Lei da Ca- sons e imagens na Cidade de Jataf Estado de Goiás. (Depen-

mara n° 19, de 1992 (tJ 0 2.154/91, na Casa de origem), de ini~ dendo de Parecer)
'
ciativa do Presidente da República, cfue dispoe sobre a con·
cessao de medidas cautelares contra atas do _Poder l'úblico,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
e dá outras providências, tendo
N° 32, DE 1992
.
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Maurício -corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas nos 2 e
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa3; nos termos de substitutivo que oferece; e contrário à Emen~ rágrafo úniço, do Regimento Interno.)
da n° 1.
Discussão, em turno úni-co, do Projeto de Decreto Le~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
gislativo no 32, de 1992 (n° 50191 .• na Câmara dos Deputados),
N° 27, DE 1992
·
- .·
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube de

7

2

..

.

..

_Votuporanga Ltda., para explorar serviço d~ radiodifusao so-

.

(I~clufdo em Ordem do Dia nos termos âo art. 353, pa· nora na Cidade de Votuporanga, Estado de Sao Paulo. (De·

rágrafo umco, do Reg1mento Interno.)

.

_

·

D1scussao, em turno úmco, do ProJeto de Decreto Le- pe
gislativo n° 27, de 1992 (n° 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruana Ltda., para explorar serviço de radiodifu-

adenda de Parecer.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 33, DE 1992
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 35:1, pasão sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças,
rágrafo único, do Regimento Interno.)
Estado de Mato Grosso_ (Dependendo de Parecer.)

8

Discussao, em tUrno (mico, do Projeto de Decreto Le~

3 N 28 0

1 992

P~ 0J,ETE0 D E

DECRETO L.EGISLA.TIVO .

gislativo no 33, de 1992 (n° 52,191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Qdade de
(ln cIu,,'d o e m o r dem do o·1a nos te rmos do art . 353 , -Cambuf Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
parágrafo único, do Regimento Interno.)
na Cidade de Cambuf, Estado de Minas Gerais. (DepenDiscussao, em turno único, do Projeto de OeCreto Le- dendo de Parecer.)

gislativo no 28, de 1992 (n° 31/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissao à Rede Itapua de

DE DECRETO LEGISLATIVO
DE
9 PROJETO

W 34,
1992
(Inclufdo
em
Ordem
do Dia nos termos do art. 353, pana Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
rágrafo único, do Regimento Interno.)
Sul. (Dependendo de Parecer.)
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 34, de 1992 (r\0 55/91, na Câmara dos Deputados),

15

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 40, DE 1992
·

que aprova o ato que outorga permissa.o à Rádio Jornal de

souto Soares Lt<ta., para explorar serviço de radiodifusa.o so-

Junho de 1992

.

(Incl!lfd? em Or?em do_ Dm nos termos do art. 353, pa-

nara em onda média de âmbito local na Cidade de Souto So- rágrafo úmco, do Regimento Interno.)

ares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)

lo

Oiscussao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 35, DE 1992
.

D0

40, de 1992 (n° 88/91, na Câmara dos Deputados),

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para eJfplorar serviço _de radiodifusão so-

(Inc!Ufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa- nora na Cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
rágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo no 35, de 1992 (n° 57/91, na Câmara dos Deputados),
,PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que aprova o ato que outorga permissao à Sociedade Râdio
N° 41, DE 1992
···
Sao_ Jo~ Ltda., para ~xplorar serviço _de radiodifusão sono(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, para na Ctdade de Erechtm, Estado do Rio Grande~~o_Sul. (J?~: rágrafo único, do Regimento InterQO.)
pendendo de Parecer.)
•
Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto LePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO gislativo no 41, de 1992 (no 89/91, na Câmara dos Deputados),
No 36 DE 1992
· · ·. ·· que aprova o ato que renova à permiss1io outorgada à Rádio
'
_
.
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço- de radiodifu(Inclufdo em Ordem do Dm nos te1 mos do art. 353, pa- são sonora na Cidade de Juazeiro Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
'
rágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 36, de 1992 (n-o 59/91, na Câmara:·ctos Deputados),
que aprova o ato que outorga permi~o à Rádio Mutufpe
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na
W 42, DE 1992
Qdade de ~utuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Para:er.)
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa-

16

11

17

12

·JIROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 37 DE 1992

rágrafo único, do Regimento Interno.)

.

Dtscussao, em turno úmco, do Projeto de Decreto Le,
.
.
gislativo no 42, de 1992 (n° 90/91, na Câmara dos Deputados),
(I~c~fdoem Or?em do Dta nos termos Cio art. 353, pa- que aprova 0 ato que renova a concessão outorgada à Rádio
_
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonorágrafo _umco, do Regtme~t~ ~nterno.) .
-- -

Dtscussao, em turno umco, do Projeto de Decreto Le- ra na Cidade de Passo Fundo Estado do Rio Grande do Sul
gislativo n° 37, de 1992 (n° 70/91, na Câmara dos Deputados), (Dependendo de Parecer.) '
·

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RádiO
Stéreo Pérola de Biriglli FM Ltda., para explorar serviço de

radiodifus!io. sonora ·em frequência módulada na Cidade de
Birígui, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

PROJETO DE DECRETO LEGISU11VO
43, DE 1992
.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pa-

18 W

rágrafo único, do Regimento Interno.)
Discuss~o. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo Íl 0 43, de 1992 (n° 102/91, na Câmara dos Deputa(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO art. 353, pa- dos), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ipirá
rágrafo único, do Regimento Interno.)
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na CidaDiscussãO, em turno único;-do Projeto de Decreto Le- de de Ipirâ, Estado da Babia. (Dependendo de Parecer.)
gislativo no 38, de 1992 (n° 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do BarPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
_ro Lrda., para explorar serviço de radiodifusao sonora na CiN° 44, DE 1992
·
.

13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 38, DE 1992

dade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)

.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N0 39, DE 1992
... . . .
(Inclufdo em Ordem do Dia nos tennos do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno )
'
·
Discussa.o, em turno único, do Projeto de Decreto Lew
gislativo n° 39, de 1992 (n° 7.5/9. I, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permtss1io à Rádto C3ctque

14

de capao Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de capao Bonito, Estado de São Paulo.

(Dependendo de Parecer.)

19

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regir::tento Interno.)
. . Discuss1ir em turno único, do Projeto de Decreto LeJllSiahvo no 44, de 1992 (n° 121/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga cc:ncess1io à_ Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar servtço de radtodtfus1io sonora na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)

20 W

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DE 1992
45

'
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 353,

parágrafo único, do Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le- gimentaís, a retirada do Projeto de Le_i do Senado n° 287,
gislativo no 45, de 1992 (n° 131;91, na Câmara das Deputa- de 1991, de sua autoria, que 11 3ltera a denorninaçao da Supedos), que aprova o _ato que outorga permissa.o à Rádio Paran- rintendência da Zona Franca de Manaus- Suframa".
da Ltda., para explorar serviço de radiodifusaó sonora em fréREQUERJMENTO
qüência modulada na Cidade de Marma, Estado de São PauN° 264, DE 1992
lo. (Dependendo de Parecer.)

27

21

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 6, DE 1992

(Em regime de urgência, n·os termos do art. 3:36, c, do
Regimento Interno.)
·
.·
Discussão, em turno únfCo, dó Projeto de Resoluçao
n° 6, de 1992, de autoria do Senador Raimu_nOo Lira,_ que
prorroga a validade da ReSolução do Senado Federal n° 96,
de 1989, tendo
PARECER favorável, sob n° 90, de 1992, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos. •
(Dependendo de Parecer sobre o Substitutivo, de Plenário.)

22

REQUERIMENTO
N° 112, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerimento n° 264, de
SenadO{ Marco ~aciel, solicítando, noS-termos d<?_
!, do Regim~nto II_l_terno, a inclusao em Ord~m do_
Dia do Projeto de Lei do Senado n° 121, de 1991, de sua a,ptoria, qu'e "deter.mina a contagem como tempo de serviço no
exterior, para todos os fins, os períodos em que o diplomata
cônjuge de serviço no exterior, para todos os fins, para-acompanhar cOnjuge no exterior, nos termos da Lei n° 5.887, de
31 de maio de 1973".
fÇ)~, do
ar~. 1_7:;!,_

28 REQUERJMENTO
N°
DE 1992
267,

Votação, em turno ünico, do Requerimento n° 2fJ7, de

- ___1_992 dQ·Senador Eduarqo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, iniciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 95, de 1991,
Votação, em turno único, do Requerimento n° 112, de sua autoria, que dispoe sobre a divulgaçao dos principais
de 1992, de autoria do_ Senador Amir Lando, solicitando, nos devedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministé1

termos regimentais, a transcriçao, nos Anaís do Senado Fede- rio do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Económica
ral, do Editorial pUblicado no Jornal Folha de S. Paulo, edi- Federal e dá outras providências.
çao de 29 de março de 1992, intitulado ''Desafio ao CongresREQlJERJMENTO
so Nacional".
·
W 268, DE 1992

-· ···.
29

23

REQUERJMENTO
W 139, DE 1992

Votação, em turno 6rlico, do Requerimento n° 268, de

1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a ínctusao em
Votaça.o, em turno único, do Requerimento no-139, de Ordem do í>ia do Projeto de Lei do Senado no 132, de 1991,

1992, de autor~a do ~enador Nel_son Carneiro., solicitarido, de sua autoria, que dispOe sobre o depoimento de autorida.
nos termos re&Jrne"ntaJs, a transcnça.,? nos An~1s do Senado de ou cidadao perante as Comissões da Câmara dos DeputaFederal, do arugo Ode ao campeão , de autona do Deputa- dos do Senado Federal e do Congresso Nacional.
do Ulysses Guimarães, publicado no J ornai Correio Brazilien'
se edição de 5 de abril de 1292.
REQUERJMENTO
'
N° 289, DE 1992

30

24

REQUERJMENTO
N° 161, DE 1992

Votação, em turno único, do Requerirrierito no 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maclei, sólíCit3ndo, nos
termos regimentais, a transcriça.o, nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República, por ocasião das cerimônias de posse do Ministro-Chefe
da Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
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REQUERJMENTO
N° 171, DE 1992

Votação, em turno único, do ·Requerimento no 171, de

Votação, em turno único-, do Requerimento n° 289, de
1992, de autc;:>ria do Senador Dario Pereira, solicitando a tramitação conjunt~ do_ Projeto de Lei do Senado n° 36, de

1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, -que dispõe sobre
a aquisição de bens móveis por intermêdio de consórcio ou
outra forma associativa e dá outras providências, com os Projetos de Lei do.Sena.do n"s 146, 188 e 319, de 1991, que jâ
tramitam em conjunto.
.
REDAÇÃO FINAL ·
·

31

PROJETO DE LEI DO SENADO
W 108, DE 1991

Discussão em turno único, da Redaçao Final (ofere-

1992 de aut.oria do Senador Valmir Campelo, snlicitando, cida pela Comissão Diretora em seu Parecer no 148, de 1992)
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado do Projeto de Lei do Senado n° 108, de 1991, de autoria da
Federal, do editorial "Polivalência do Metrô", publicado no Senadora Marluce Pinto, que dispOe sobre a composiçao da
Jornal.Correio Braziliense,/ediçâo de 20 de abril de 1992.frierfmda escolar, e dá outras providências.
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REQUERJMENTO
No 203, DE 1992

Votaçao em turno único, do Requetitnéntb no 203, de

-'12

REDAÇÃO FINAL
. .
..
·· . ·.;::]· ··-PROjETO DE RESOLUÇÃO N°20, DE 1992
Discussa.o em turno único, da Redaçâo Final (ofereci-

1992, da senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos re- da pela Comissa.o Diretora em seu Parecer n° 147, de 1992)
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do Projeto de Resoluça.o 0° 20, de 1992, de iniciativa da Co-

missao _de Assuntos EconOPli_cos, que modifica a Resoluçao
n° 50, de 19 de setembro de 1991.

33

PROJETO DE LEI DA CÂMARA_
N° !07, DE 1991

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câmara n° 107, de !991 (n° 1.877/83, na Casa de origem), alterando dispositivos da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigãfório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob o n° 40, de 1992, da ComiSSa.O
- de Assuntos EcoDOmico:;.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° !06, DE !991

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que acrescenta dispositivos ao art. 8° da Lei _no 8.134, de 27
de dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Sena'
dor Carlos Patrocfnio.
-- -Favorável, nos termos de substitutivO "que oferece

Junho de I 992

-Projeto de Í.ei da Câmara n" 37, de 1992 (n9 2.796/92,
na Casa de origem), de inicíãtiva do Presidente da República,
que dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas
operações de crédito rural.
Sessão: 14-5-92 (79)
-Projeto de Lei da Câmara n' 126. de 1991 (n"2.165191,
na Casa de origem), que dispõe sobre a coordenação do programa nacional destinado às comemorações do cerltenário de
nascimento do escritor Graciliano Ramos.
Sessão: 19-5-92 (83)
-Projeto de Lei da Câmara n" 9, de i992 (n' 1.812191,
na Casa de origem), de inicfã:tíva do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo
e eni. comissão, nos Quadros Permanentes das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Roraima e Tocantins, e dá outras providencias.
Sessão: 21-5-92 (86)
-Projeto de Lei da Câmara n" 22, de 1992 (n" 4.564/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repóblica-,
que dispõe sobre a criação de cargos nas novas Unidades
de Ensino Técnico e Ag:fotécnico. ·
Sessão: 21-5-92 (86)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO

-Projeto de Decreto Legislativo n" 134, de 1991 (n"
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
69,'91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto d6
N° I, DE 1992
·
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, PrevenDiscussão, em prilne-iro turno, da Proposta de ção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Emenda à Constituiça.o n° .1, ~e 1992, de autoria do Senador Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,_ celeEpitácio ca~teira, que aCrescenta alfnea "c11 ao inciso lll, brádo entre o Governo da República Federâtiva do Brasil
do art. !50, da Constituiçao Federal. (2' sessao de discussao.) e o GOverno da República do Equador, em Brasília, em 7
de novembro de 1990.
Sessão: 4-5-92 (68)
O SR. PRESIOENTE (Lucídio Porte lia) ~ E.stá encér-Projeto de Decreto Legislativo n' I4!, de 1992 (n'
rada a sessão.
46/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Preven(Levanta·se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)
ção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícito de Entorpece~tes e Substâncias Psicotrópicas, celebraSECRETARIA-GERAL DA MESA
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile.
Sessão: 4-5-92 (68)
(Resenha das matérias apreciadas de 4 a 29 de abril
-Projeto de Decreto Legislativo n'22, de 1992 (n'99/91,
de 1992--'- art. 269, II do Regimento Interno)
na Câmara dos Deputados), apresentado pela Comissão Mista
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO
de Planos; Orçamentos Públicos e Fiscaliz<ição, corno conclusão de seu Parecer n"' 30,de 1991-CN, que aprova as Contas
-Projeto de Lei da Câmara n' 38; de 1992 (n' 2.671192,
do Governo da República relativas ao exercício financeiro
na Casa de origem), de i.n:~i~tiva do ':" ·!hunal Superior do
de 1989.
Trabalho, que cria o Tribunal Regional do _' ~halho da 24•
Sessão:.4-5-92 (68)
.
Região.
ProJeto de Resolução n' 5, de 1992, apresentado pela
. Sessão: 14-5-92 (79)
Comissão de Assuntos Económicos, corno conclusão de seu
-Projeto de Lei da Cãniara n' 17, de 1992 (n' 1.445191,
Parecer n"' 86, de 1992, que estabelece alíquota máxima para
na Casa de origem), de iriiciãtiva do Tribunal' SuperiOr do
o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de
Trabalho, que dispõe sobre a criação de juntas Conciliação
que trata a alínea a, Inciso I e § 1"' Inciso IV do art. 155
e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências. -· . _ ··- · - · · -· · da Constituição Federal.
Sessão: 4-5-92 (68)
Sessão: 14-5-92 (79)
-Projeto de Resolução n" 18, de 1992, apresentado pela
-Projeto de Lei da Câmara n' 35, de 1992 (n' 2.646192,
Comissção ae Assuntos Económicos, como conclusão de seu
na Casa de_ origem), de_ iniciatiya do Ttibunal SuperiOr do
Parecer n9 92, de 1992, que autoriZa a Prefeitura Municipal
Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho da 23~
de_São_Paulo a emit_ir_e colocar rio mer_c3do, através de ofertas
Região.
públicas, 5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro do MuSessão: 14-5-92 (79)
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nicfpio de São Paulo (LFTM-SP), para pagamento do 3' oitavo
de precatórios judiciais.
Sessão: 5-5-92 (69)

-Projeto de Resolução no 19, de 1992, apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos, como conclusão de seu
Parecer n9 93, de 1992, que autoriza õ Governo do Estado
do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Finaceif_aS_ do Tesouro do EStado,
destinadas ao giro de 88% das 1.385.285.819 LFTES, vencíveis
no 1"' semestre de 1992.
Sessão: 5-5-92 (69)
-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1992 (no 34/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio
para o funcionamento da Sede Acadêmica_ da _F_LACSO no
Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
-FLACSO.
Sessão: 6-5-92 (Extraordinária) (70)
_
-Projeto de Decreto Legislativo no 9, de 1992 (n• 35/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda
ao artigo 56 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional,
concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989.
Sessão: 6-5-92 (Extraordinária) (70)
-Projeto de Decreto Legislativo no 15, de 1988 (n'20/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
no 154, da Organização Internacional do Trabalho --,- OIT,
sobre o incentivo à negociação coletiva, adotada em- oenehfa,
em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência Internacional
do Trabalho.
Sessão: 8-5-92 (73)
__
-Projeto de Decreto Legislativo n' 11, de 1992 (no
110/91; na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo Substitutivo do Artigo VI do Acordo_CULturai âe
23 'de setembro de 1964, celebrado entre o Governo da Repú~
blica Federativa do Brasil e o Governo da República do Senegal, em Brasília, em 14 de fevereiro de 1984.
Sessão. 8-5-92 (73)
-Projeto de Resolução n' 22, de 1991, de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art.
62 do Regimento Interno do Senado Federal.
Sessão: 11-5-92 (74)
-Projeto de Resoluç_ão no 23, de 1991,de autoria do
Senador Maurício COfi"êa, que altera a redação do parágrafo
único do art. 114 e acrescenta§ 3~ ao art. 126 do_Regimento
Interno do Senado Federal.
Sessão: 11-5-92 (74)
-Projeto de Decreto Legislativo n•26, de 1992 (n• 321?1,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Iporá, Estado
de Goiás.
·
·· ··· __ . ·_ :_
Sessão: 19,5-92:{83)
-Projeto de Decreto Legislativo no 46, de 1992 (n'
168/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil
e o GovernO da República Federal da Alemanha sobre_Cooperação Financeira nci moiltante-de DM 304.858.202,UO (frezen~
tos e quatro milhões, oitocentos e dnqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães), celebrado em Brasíliã, e-m 24
de outubro de 1991.
Sessão: 19-5-92 (83)
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'-Projeto de Decreto Legislativo n•24, de 1992 (n' 82192,
na Câin:ã_rii âos Deputados), que aprova o texto do Tratado
para 6Estabelecímento·cte um Estatuto das Empresas Binacio~
nais Brasileiro~Argentinas, concluído em Buenos Aires, em
6 de julho de 1990.
Sessão: 20-5-92 (85)
-Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1992 (n•
134/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Go~
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
-República da Polónia, em 29 de julho de 1991.
Sessão: 25-5-92 (88)
·
·
-Projeto de Decreto Legislativo no 13, de 1992 (n•
319190, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Prqt()colo Adicional ao Convên~o _d~ Assistênci!l ReCíproca
para a Repressão do Tráfico Ilícito ·de Drogas que produzem
Dependência, celebrado entre o Governo da República Fede~
rÇttiva dº-Brasil e o Governo da República da BolíVia, em
La Paz, em 2 de agosto de 1988.
Sessão: 25-5-92 (88)
-Projeto de Resolução n' 21, de 1992, apresentado pela
Comissão de Assuntos EconómiCOs, CoinO- Conclusão de- seu
Par~cer no 142,de 1992, que autõriza:, em Cãi'áter eXcepdorial,_a_ Prefeitura Municipal de Palhoça (SC), a contratar operação
de crédito junto à Caixa Económica Federal:........:. CEF, nO valor
equivalente a Cr$43.558.442,72 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos_e quare:ríta e
dois cruzeiros e seteOta e dois centavos), a preços de maio
de 1991.
Sessão: 27-5-92 (Extraordinária) (92)
-...:....Projeto de Resolução n9 22, de 1992, apresentado como
conclusão de Parecer oral proferido pelo Senador Júlio Campos, que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Le~
tras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso LFTEMT, cujos recursos, advindos de tal emissão, serão desti~
nados a giro de 237.748.834 LFTEMT.
Sessão: 28-5-92 (Extraordinária) (95)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À CÁMARA DOS DEPUTADOS
-Emenda âo Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
no 8, de 1984 (n•44/84, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto· do Acoi"do de Cooperaçã"ó no Campo- dos Usos- Pacíficos da Enei-giã-Nudear entre o Governo da República Fede~
rativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em Brasf~
lia, em 12 de maio de 1983.
Sessão: 4-5-92 (68)
_:....Projeto de Lei do Senado n•_74, de 1991, de autoria
do S-enador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre a eleição
de Presidente e V ice~ Presidente da República pelo CongressO
Nacional, e dá outras providências.
Sessão: 15-5-92 (<leeisaó teririiriafiva}"(81)
- Projeto_Q_e Lei do Senado n~ 17, de 199-1, de autoria
do Senador Fernapdo Henrique Cardoso, que regula o inciso
XXVII do art. 7o da Constituição Federal, que trata da prote'
ção ao trabalhador em face da automação e detennina outras
providências.
Sessão: 18-5-92 (decisão termimitiva) (82)
-Projeto de Lei do Senado n' 317, de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre concessão
de licença nos casos de adoção.
Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa) (82)
c
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- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 123, de 1991 (n•3.278/89, na Casa de origem), que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes.
_
Sessão: 19-5-92-(83)
-Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto; que dispõe sobre o custeio de
transporte escolar e construção e manutenção de casas do
estudante do ensino fundamental com _recurs.os do salário-~
ducação e dá outras providências.
Sessão: 19-5-92 (83)
- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 18, de 1992 (n' 2.251/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que extingue taxas, em-olumentos contribuições, parcela da União das Custas e Emolume~tos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 21-5-92 (86)
-Projeto de Lei do Senado n9 107, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que disciplina a publicidade dos
atas, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
__ ___ ..
Sessão: 21-5-92 (.86)
-Projeto de Lei do Senado n"' 296. de 1991, de autoria
do Senador Gerson Camata que fixa prazos para o pagamento
dos financiamentos contratados pelo Programa de Crédito
Educativo e dá outras providências.
Sessão: 22-5,92 (decisão terminativa) (87)
-Projeto de Resolução n"' 15, de 1992-CN, de iniciativa
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a representação do
Congresso Nacional na <;C?missão Parlamentar. Cqnjunta do
Mercosul.
Sessão: 25-5-92 (88)
PROJETOS REJEITADOS E ENVIADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n~ 24, de 1991, de autoria
do Senador Fernando Henrique Catdoso, que dispõe sobre
a realização de exames de proficiência para a insérição de
profissionais rios COnselhOS Regionais de Fiscali~ação do Exercício Profissional e dá outras providências.- Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa)
- - Projeto de Lei do Senado n~ 84, de 1991, de autoria
do Senador Louremberg Nunes Rocha, que dispõe sobre a
participação dos empregados no lucro das empresas e dá outras
providências.
Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa) (82)
-Projeto de Lei do Senado n' 178, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre aposentadoria
especial aos digitadores de processamento de dados e dá outras
providências.
Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa) (82)
-Projeto de Lei do Senado n' 183, de 1991, de autoria
do Senador Márcio Lace_rda, que dispõe sobre o transporte
de cargas ou produtos perigosos ao meio ambiente nas travessias fluviais e lacustres e _dá outras providências.
Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa) (82)
-Projeto de Lei do Senado n' 254, de 1991, de auto_ria
do Senador Teotbnio_Yilela Filho, que dispõe sobre a exigência de Carteira de Saúde para demissão no emprego.
Sessão: 18-5-92 (decisão terminativa) (82)
-Projeto de Lei do Senado n"' 298, de 1991, de autoria
. do Senador Márcio Lacerda, que altera o art. 462 da Consoli-
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dação das L~i§ do Trabalho - CLT - , instituída pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943.
Sessão: T8-5-92 (decisão terminativa) (82)
-Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1991, de autoria
ao-senador G€:Ison-- Caihata, que proíbe a União Federal de
prestar auxíliO financeirô a:os- Estados e ·aõs Munidpiàs nas
hipóteses que menciona.
Sessão: 22-5-92 (decisão terminativa) (87)
-Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1991,-de autoria
do Senador Odacít Soares, cji.Ie dispõe sobre a obrigatoriedade
da fotografia do portador na Carteira Nacional de Habilitação,
Título de Eleitor e Carteira de Saúde, e dá outras providências.
Sessão: 22-5-92 (decisão terminativa) (87)
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
À ESCOLHA DE AUTORIDADES
~Mensagem n' 146, de 1992 (n' 26/92, na origem), de
15 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor LUIZ VILLARINHO PEDROSO, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, parã, c:umulativalnente, com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Arábia Saudita, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Sultanato de Omã.
Sessão: 27-5-92 (Extraordinária) (93)
-Mensagem n' 172, de 1992 (n' 102/92, na origem).
de 7 de abril do corrent~ ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor ORLANDO SOARES CARBONAR, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente, com o cargo de Embaixador do Brasil juritO à República Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Albânia.
Sessão: 27-5-92 (Extraordinária) (93)
- Mensagem n'.186, de 1992 (n' 134/92, na origem),
'(fi 4 d€: maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor LUIS FERNANDO DO COUTTO NAZARETH,
Ministro de Segunda Oas-se, ~a C3:rreira de J5:iJ?l6ffiiúa;para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Indonésia.
Sessão: 27-5-92 (Extraordinária) (93)
PROJETOS PREJUDICADOS
E ENVIADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n' 56, de 1992, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que revoga o§ 3' do art. 20
da Lei n 9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a
liberdade de manifestação do pensamento e de informações,
e o inciso II do § 3• do art. 138 do Decreto-Lei n' 2.848,
de 7 de dezembro ode 1940, que institui o Código Penal.
·
·
Sessão: 27-5-92 (90)
--Projeto de Lei do Senado n~ 145, de 1991, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que regula o direito de resposta
para os efeitos do inciso V do art. 5"' da Constituição Fe-deral.
Sessão: 27-5-92 (90)
PROJETOS ARQUIVADOS NOS 1ERMOS DO.
ART, 254 DO .REGIMENTO INTERNO
~ Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1991-Complementar, de autori~ do Senador Edison Lobão, que concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e do ImR
posto sobre Operações Relativas à Circulação de l'vfercadorias,
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aos produtos e mercadorias que especit1ca, e dá outras providências.
Sessão: 8-5-92

ATAS DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE ANALISAR
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 4,
DE 1992
1~ Reunião, de instalação,
realizada em 3 de jllnho de 1992

Às 10:30 horas do dia três de junho de mil novecentos
e noventa e dois, na Sala de Reunião n~ 5 ~n-a Ala Senador
Alexandre Costa, COm a presença dos Senhores Senadores:
Valmir Campello, Pedro Simon, Francisco Rollemberg, Carlos Patrocínio, António Mariz, Dario Pereira, Chagas Rodrigues, José Richa e José P_aulo Bisol. Reúne-se a Comis_sã_o_
Especial incumbida de analisar a Proposta de Emenda Constitucional n~ 4 de 1992, que: ''Dá nova redação ao art. 47 da
Constituição". Deíxain de comparecer por motivo justificado.
os Senhores Senadores: Cid Sabóia de Carvalho, Nelson_Carneiro, Wilson Martins, Lavoisier Maia, Amazonino Mendes,
Júnia Marise e Jarbas Passarinho. Assumindo a Presidência,
conforme preceitua o_Regimento Interno do Senado Federal,
o Senhor Senador Valmir Campello, declara aberta a reunião,
comunicando que a mesma destina-se à eleição do Presidente
e Vice-Presidente da Comissão Especial e designação do Relator da matéria. Em seguida o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador
Pedro Simon para funcionar como esci:'Ulínador. Procedida
a votação, a contagem de votos apresenta o seguinte reSultado:
Para Presidente: Dario Pereira - 9 votos. Pai"a Vire-Presidente: Lavoister Maia- 9 Votos. Assumindo a Presidência
o Senhor Senador Dario Pereira agradece_ a_se_us pares, emseu nome e em nome do Senhor Senador Lavoiser Maia,
a honra com que foram distinguidos. Prosseguindo o Senhor
Presidente designa como Relator da matéria, o Senhor Senador Wilson Martins. Nada m~lis havendo a tratar, encerra-se
a reunião, às onze horas e trinta minutoS, lavrando eu, Celso
Parente, Secretário eventual da Comissão, a presi::úite Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e demais membros presentes. -Senador Dario Pereira, Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
2~ Reunião, extraordinária,
realizada em 30 de abril de 1992
Às 10 horas do dia trinta de abril_ de mil novecentos
e noventa e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão de Educação com a presença dos Senhores Senadores Alfredo Caro-
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pos, Coutinho Jorge, Flaviano Melo, João Calmon, Mansueto
de Lavor, João Rocha, Meira Filho, Júlio Campos, Almir
Gabriel, Lavoisier Maia, Esperidião Amín, Marluce Pinto
e João França. Deixam de comparecer, por motivo justificado.
os Senhores Senadores Garibaldi Alves Filho, José Fogaça,
Humberto Lucena, Amir Lando, Josaphat Marinho, Hugo
Napoleão, Marco Maciel, Teotônio Vilela Filho, Fernando
Henrique Cardoso, Jonas Pinheiro, Levy Dias, Darcy Ribeiro,
Áureo Melo, Júnia Marise, e Amazonino Mendes. O Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos e passa a palavra ao
Senador Mansueto de Lavor para que faça a leitura de seu
parecer favorável ao item 10 da pauta, Projeto de Lei da
Câmara n' 126/91, (PL n' 2,165-B, de 1991, na CD) que "dispõe sobre a Coordenação do Programa NaciOnal destinado
às comemorações do centenário de nascimento do escrítor
Graciliano Ramos". Posto em discussão e votação, é aprovado
por unanimidade. Tendo em vista a ausêncía- de quorum qualificado para deliberar, ficam adiados os PLS N"' 158/91, 166/91,
157191, 175/91, 320191,77191,372/91, 338/91, 403/91, 335191,
2192 e 389/91, Às 17h45minutoso Senhor Presidente encerra
a reunião, lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez de Almeida,
Secretária, a presente Ata que lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente. - Senador Louremberg Nunes 'Rocha.
3• Reunião, ordinária,
realizada em 5 de maio de 1992
Às 17 horas do dia cinco de maio de mil novecentos
e noventa e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre Costa, sob a Presidé:ncia do Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão de Educação com a presença dos Senhores Senadores Flaviano Melo,
Garibaldi Alves Filho, João Calmon, Mansueto de Lavor,
João Rocha, Meira Filho, Jonas Pinheiro, Levy Dias, Áureo
Melo, Jarbas Passarinho, Wilson Martins, Carlos Patrocínio
e Marluce Pinto. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Alfredo Campos, Coutinho Jorge, José Fogaça, Humberto Lucena, Amir Lando, Josaphat
Marinho, Hugo Napoleão, Júlío Campos, Marco Ma_ciel, Almir Gabriel, Teotônio Vilela Filho, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, Lavoisier Maia, Júnia Marise e Amazonino Mendes. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e passa a palavra ao Senador_ João Calmon para que
faça a leitura do seu parecer favorável ao item 2 da Pauta
Extra, Projeto de Lei da Câmara n~ 22192. (PL n~ 4.564 na
CD) que "dispõe sobre a criação de cargos nas Unidades
de Ensino Técnico e Agrotécnico". Colocado em discussão
e votação. é aprovado por unanimidade. Tendo em vista
a ausência de quorum qualificado, ficam adiados os PLS N~
158/91, 166/91, 157191, 175/91, 320/91, 77/91 372191, 338/91,
403/91, 335/91, 2192 e 389/91, Quanto ao item 1 da Pauta
a ser encaminhado à Secretaria Geral da Mesa, sem ser apreciado, por tratar-se de matéria com prazo. O Senhor Presidente encerra a reunião às 17:30 horas e trinta minutos.lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez de Almeida, Secretária. apresente Ata que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Louremberg Nunes Rocha.
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SUMÁRIO
I - ATA DA 101' SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE

favor da liberação de recursos para a recuperação do Hortomercado Dom Aquino, em Cüiabá-MT.

LI -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -- Parecer
Referente à seguinte matéria:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 99, de 1991 (n" 161, de 1991, na Casa de origem), que
dá nova redação aos §§ J-• e 2' do art. 184 do Código
Penal, acrescenta-lhe um§ 3\', altera o art. 186 do Código
Penal e estabelece normas para a apuração e jUlgamento
dos crimes previstos nos §§ 1o, 2~ e 39 do mencionado art.
184 do Código Penal (redação final).

L3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 19192 (n' 2.154191, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra
a tos do Poder Público, e dá outras providências. Apreciação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 27192 (n" 30191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda médja__na cidade de Barrado Garças, Estado do Mato Grosso. ·
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31191. na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede_ltapuã de Rádios Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do- art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 29/92 (n' 37191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati,
Estado do Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do
§ 2-;~ do aft. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 30192 (n' 48191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro,
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos
termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 31192 (n' 49/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão ã Televisão Rio Formoso Ltda. para explorar

1992

1.2.2 - Comunicação da Liderança do PMDB
De substituições de membros na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as responsabilidades
pelo caos existente no âmbito dos consórcios para aquisição
de veículos automotores e de bens em geral.

1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR CHAGAS RODRIGUES~ ObsiácÚ!os
que estariam ocorrendo para a reabertura do Banco do
Estado do Piauí.
SENADOR RUY BACELAR - Colocações sobre
a forma de liberação de recursos pela Caixa EconómiCa
Federal para construção de casas populares.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Apelo ·ao.
Ministro da Educação no sentido de prestigiar ó reitor
mais votado na lista sêxtupla.
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Painel dos
problemas sociais do Brasil que deveria figurar na __Qauta
da Conferência Rio-92.
·
-- -SENADOR NELSON WEDEKIN -Gastos públicos
com o funcionalismo.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Defesa de uma
diretriz para solução dos_·problemas regionais. Apelo em
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serviço de radiodifus~o de_ sons e imagens na cidade dç
Jata(, Estado de Goiás. ApreCiaÇão s_obrestada, nos termos
do § 2~ do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 32/91 (n' 50/91, na
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora nã cidade de Votuporanga, Estado de Sãp Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 2"' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 33/92 (n' 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que O';ltorga
permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2" do art. 64 da Constituição. ·
Projeto de Decreto Legislativo n' 34/92 (n' 55/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova ·o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora Crii onda média de àmbito local na cidade de Souto Soares, EstadO da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da.Ci:>n~t_i
tuição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 35/92-(n"' 57/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade RádiO São José Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do_Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 36/92 (n' 59/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar serViço
de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado da
Bahia. Apreciação sobrestada, nos· termos do § 29 do art.
64 da Constituição.Projeto de Decreto Legislativo n' 37/92 (n' 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigüi
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Birigüi, Estado de
São Paulo. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do
art. 64 da ConstituiÇão.
-- --"- ------ ·
Projeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (n' 74/91,na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
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permissão à RádÍo FM do Bãrro Ltda. para explOrar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do
Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art.
64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 39/92 (n" 75/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cacique de Capão BOnito Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
Bonito, Estado de S'ão Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 2" do art..64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 40/92 (n' 88/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Sep~ Tiaraju Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 41/92 (ni 89/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.
para explorar serviço _de radiodifusão sonora na cídaQe
de Juazeiro, Estado da Bahia. Apreciação sobrestada, nos
termos ,do§ 2~.do art. 64 da ConstituiçãO~- - -Projeto de Decreto Legislativo n~ 42/92 (n9 90/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estadq do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § z~ do art. 64 da Constituição.
.
Projeto de Decreto Legislativo n" ~3/92 (n' 102/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Ipirá Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Ipirá, Estado da Bahía.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 44/92 (n' 121191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos -termos
- do § 2> do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 45/92 (n' 131/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
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permissão à RádiÕ Paranda Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão Sõnora -em frçqüência modulada na cidade
de Marfiia, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 2<:> do art. 64 Qa_ Cpnstit.uiç:â.ç-:Projeto de Resolução n') 6/92, de autoria do Senador
Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução
do Senado Federal n" 96/89. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ zo;o do art. 64 da Constituição.
Requerimento no 112192, de autoria do Senador Amir
Lando, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do editorial publicado no
jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
intitulado "Desafio ao Congresso Nacional". Apreciação
sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da Constituição.
Requerimento n" 139/92, de autoria do Senador Nelson
Carneiro. solicitando, nos termos regimentais, a transc.Ijção nos Anais do Senado Federal, do artigo "Ode ao_ Campeão''. de autoria do D_eputado Ulysses Gu-imarães, pUDI~
cado no jornal Correio Braziliense, edição de 5 _d_e abril
de 1992. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do
art. 64 da Constituição.
Requerimento n~ 161192, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, dos discu_rsos pronunciados
pelo Presidente da República, por ocasião das cerimónias
de posse do Ministro Chefe da Secretaria de Gov~r_l19__ e
do Ministro da Justiça. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2• do art. 64 da Constituição.
__
_ _
Requerimento n"171/72, de autoria do Sena<lor .Yalmir
Campelo, solicitando, nos termos regimentais, a transcnção, nos Anais do Senado Federal, do editorial "Polivalência do Mctró", publicado no jornal .Correio Braziliense,
edição de 20 de abril de 1992. Apreciaçã() sobrestada, nos
termos do § 2" do art. 64 da ConstitliíÇâó.- --~ - - -_ - Requerimento n~ 203{92, da Senadora Marluce Pinto,
solicitando, nos te-rmos regimentais, a retirada do Projeto
de Lei do Senado n'-' 287, de 1991, de sua autoria, que
"altera a denominação da Superintendência_ da Zona Fr~n
ca de Manaus- SUFRAMA". Apreciação sobrestada,
nos termos do § 2" do art. 64 da ConstitYiç&o.
Requerimento n" 264/92,·do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos do art. 172, I, do_Regimento Interno a inclusão cm Ordem do Dia- do Projeto de Lei do
Se~ado n~ 121, de 1991, de sua autoria, que "determina
a contagem como tempo de serviço no exte_tior .._para todos
os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge de diplomata em exercício no exterior nos termos da Lei n~ 5_.887,
de 31 de maio de 1973". Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2' do art. 64 da Constítuição.
Requerimento n' 267192, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
lntt!rno, a inclusão em Ordem do Dia do Projetq_ de Lei
do Senado n? 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
a divulgação dos principais devedores jurtto ã Secretari~
da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social e Cab:;a Econômjca F~Q_er_aj_E_ _Q~=o~tr~
providências. Apreciação sobrestada, nos termos do S 29
do art. 64 da Constituição. __
- ---- -_ :- - -----~:-- ~---_- o_,_~-_
Requerimento n' 268192; do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
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Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n9 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe
sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante as
Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e dOCéniiresso ·Nàcio'rlal.-Apreciação sobrestad3, nos ter~
mos do§ 2• do art. 64 da Constituição.
- Requerimento n? 289/92, de autoria do Senador Dario
Pereira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado n"' 36, de 1992, de autoria do Senador Iram
Saraiva, que dispõe sobre a aquisição de bens móveis por
intermédio de consórcio ou outra forma associativa e dá
outras providencias, com os Projetes de Lei do Senado
n~ 146, 188 e 319, de 1991, que já tramitam em conjunto.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da
Constituição.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'' 108/91,
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre
a composição na merenda escolar. e dá outras pro\'idências.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2° do art. 64 da
Constituição.
Red;:tção final do Projeto de Resolução n" 20/92, de
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômk:OS:~ qu·e modifica a Resolução n• 50, de 19 de setembro de 1991. Apre·
ciãção sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Lei da Cãmara n' 107191 (n' 1.877183, na
Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n•! 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obriga·
iório de Danos Pessoais Causados por Veículos AutomoR
tores de Vias Terrestres (DPV AT). Apreciação sobrestada,
nos termos do§ 2"' do art. 64 da Constituição.
. Projeto de Lei do Senado n• 106191, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivos ao
art. 8• da Lei n' 8.134, de 27 de de4embro de 1990, que
_altera a legislaçãó do ImpostO-de Renda e dá outras providências. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art.
64 da Constituição.
Proposta de Emenda à Constituição n? 1192, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso III do _art. 150 da Constituição Federal .. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
1.3.1 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.4 -ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 102•. SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE
1992
2.1 -ABERTURA
. 2.2- EXPEDIENTE

· · -2.2. 1 - Comunicação
---.-.....Do Senador José Eduardo, referente a sua ausência
dos trabalhos da Casa para participar da Convenção do
. Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, em Campos ..:...o.. RJ.
2.2.2- Requerimentos
- N~ 356!92, de ·autoria do S_e_nhor Marco Maciel e
Outro-s-Seiladores, solicitando urgência para o Pro,ieto de
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3.4 - ENCERRAMENTO
Decreto Legislativo na- 52/92, que apiova· ~dndicação, P?r
parte do Presidente da República, ~e membros da, Comis4- ATA DA 104• SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE
são Diretora do Programa Nacional d_e Desestatização.
1992
- N" 357/92, de autoria do Senhor Humberto Lucena
4.1 -ABERTURA
e outros Senadores, solicitando urgência para_ o Projeto
4.2 ~EXPEDIENTE
de Decreto LegiSlativo n~ 53/92, que aprova a indicação,
4.2:1 - Requerimentos
por parte do Presidente da Repúbli_ca, de membros da
- N? 361/92~ de uigência para o ProjetO de Decreto
Comissão Diretora do Programa Nacional de DesestatiLegislativo n9 56/92, que aprova o texto da Convenção
zação.
~o_!?_~ Çont_ro(e de Movimentos Transfronteiriços de Resí2.3 --'ORDEM DO DIA
~uos P~rigosos e_ sua Eliminação, concluída em Basiléia,
Projeto de Resolução n~ 6/92, de a~tori~ do ~er1:ador
Suíça, em 22 de março de 1989, nos termos do art. 336,
Raimundo Lira, que prorroga a validade da Resolução _alínea c, do Regimento Interno.
do Senado Federal, sob n" 90, de 1992, da Comissão de
· - N" 362/92, de urgência para a Mensagem n" 20V92,
Assuntos Económicos. AprOvado o substitutivo de plenário
do Senhor Presidente da República, encaminhando ao Seapós parecer da Comissão competente, fic~ndo prejudinado Federal, proposta para que seja autorizada a Repúcados o projeto e o substitutivo da Comissão de Assuntos
blica Federativa do Brasil a ultimar contratação de operaEconôrrticos, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Maga~
ção de crédito externo no valor de US$22,000,000.00 (vinte
lhães._ A Comissão Diretora.
~
e dois milhões de dólares norte-americanos), jurito ao BanRedação do vencido para o turno suplementar do sub~- ' co Intcramericano de Desenvolvimento- BID, destinada
9
titutivo ao Projeto de Resolução n 6/92. Aprovada. A
ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Fundo
promulgação.
Nacional do Meio Ambiente - FNMA, nos termos do
art. 336, alínea c, do Regimento Interno.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n.,.; 356 e 357/92, lidos no Expediente
4.3- ORDEM DO DIA
da presente sessão. Aprovados.
Redação final do Projeto de Resoluçãon' 20/92, de
2..3.2 - Comunicação da Presidência
iniciativa da ComisSão de Assuntos Econômicos, que modi- ConvOCação de sessão extraordinária a realizar-se
fica a Resolução n'' 50, de 19 de setembro de 1991. Aprovada. À promulgação.
hoje, às 16 horas e _55 minutos., com -ordem do Dia_que
designa:
-- 4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
2.4- ENCERRAMENTO
-Requerimentos n"'~ 361 e 362/92, lidos no Expediente
3 - ATA DA 103' SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE
da presente sessão. Aprovados.
1991
4.3. 2 - Comunicação da Presidência
3.1 -ABERTURA
. - ConVocação de sessão extraordinária a realizar-se
3.2- EXPEDIENTE
hoje, às 17 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que
3.2.1- Requerimentos
designa.
4.4- ENCERRAMENTO
- N9 359/92, de urgência para o Projeto de DeCfeto
Legislativo n~ 54/92, que aprova o texto das emendas ao
5 - ATA DA !OS• SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE
1992
Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a
5.1- ABERTURA
camada de ozónío, adotadas em Londres, em 29 de j!Jnho
5.2 -EXPEDIENTE
de 1990, nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento
·
Interno.
5.2.1- Requerimentos
_
___
- N 360/92, de urgência para o Projeto de Decreto
- N» 363/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Legislativo n" 55/92, qUC ·aprova o textO" da Convenção
Câmara n\' 40/92, que altera a composição e a organização
sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, Espe-interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15•_ Região,
cialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída em
com sede em Campinas - SP, e dá outras pr()vidências,
Ramsar, Irã, em 2 de fevereiro de 1971, nos termos do
nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento Interno.
art. 336, alínea c, do Regimento Interno.
- N» 364/92, de urgência para o Projeto de Lei da
3.3- ORDEM DO DIA
.
Câmara n 9 51192, que reajusta pensão especial concedida
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 108/91,
pela Lei n" 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre
Maria Cafolina Vasconcelos :Freire, nos termos do art.
a composição da merenda escola!, e dá outras providências.
336, alíriea c, dÜ Regimento Interno.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.
5.3 ~ORDEM DO DIA
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do D~a
Requerimento n~ 289/92, de autoria do Senador Dari~
- Requerimeritos n<» 359 e 360/92, lideis no Expediente
Pereira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
da presente sessão. Aprovados.
Lei do Senado n' 36192, de autoria do Senador Iram Sarai3.3.2 - Comunicaçã-o da Presidência
va, _que dispõe sobre a aquisição de bens_móveis por intermédio de consórcio ou outra forma asso_ciativa e dá outras
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 17 horas e 5 minutos, ·com Ordem do Dia que
Providências, com os Projetes de Lei do Senado n~ 146,
designa.
188 e 319/91, que já tramitam em conjunto. Aprovada.
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5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n''~"363 e364/92, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
5.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 17 horas e 15 minutos, com Orderii do Dia que
designa.
5.4- ENCERRAMENTO
6 - ATA DA 106• SESSÂO, EM 4 DE JUNHO DE
1992
6.1- ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1 - Requerimentos
- N•.> 365/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 46/92, que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da lQ\' Região,
com sede em Brasl1ia- DF, e dá outras providências.
- N" 366/92. de urgência para a Mensagem n~ 200/92,
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao
Senado Federal proposta para que seja autoiizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor de CL$HUNG
55.000,000.00 junto à Metrimpex Trade, Service and Invcstment Company Limited, destinada ao financiamento
integral da aquisição de peças de reposição, materiais e
equipamentos para diversas instituições federais de ensino.
. 6.3- ORDEM DO DIA
Requerimento nn 139/92, de autoria do Senador Nelson
Carneiro; solicitando a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Ode ao Campeão", de autoria do Deputado Ulysscs Guimarães, publicado no jornal Correio
Braziliense, edição de 5 de abri_! de 1992. Aprovado.
6.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n~ 365 e 366m, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
6.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 17 horas e 30 minutos, CC"1m "Ordem do Dia qUe
designa.
6.4 -ENCERRAMENTO
7 - ATA DA 107' SESSÂO, EM 4 DE JUNHO DE
1992
7.1- ABERTURA
7.2- EXPEDIENTE
7 .2.1- Discursos do Expediente
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Congratulando-se com o Deputado Ulysses Guiniarães, pela autoria
do artigo "Ode ao Campeão", cuja transcrição, nos Anais
do Senado, foi aprovada cm sessão anterior.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Retifiçação
de equívoco na impressão do avulso relativo ao artigo citado pelo Sr. Maurício Corrêa.
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7.3- ORDEM DO DIA
- Parecer n~ 149, de 1992. da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n'' 203/92
(n\' 167/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome do
Sr. Leonaldo Silva para compor o Tribunal Superior do
Trabalho no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995,
na vaga decorrente do término da investidura de Hélio
de Souza Regato de Andrade. Votação adiada por falta
de quorum.
-- Parece_r n\' 150/92, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n"204/92 (nu 168/92,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Sr. Miguel
Abrão Neto, para ser reconduzido ao cargo de suplente
de Ministro C! assista Temporário, representante dos trabalha4ores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de
sua ·investidura. Votação adiada, por falta de quorum.
- Pãrecer no 151192, da -CÕrnissão de- Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n"205!92 (no 169/92,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação-do Senado o nome do Sr. Walter
-Vettore para compor o Tribunal Superior do Trabalho no
·cargo de suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, na
vaga decorrente do término da investidura de Gercino Evaristo. Votação adiada, por falta de quorum.
· - PareCer n" 152/92, da Comissão de COnstituiÇão,
Justi~çae Cidadania, sobre a Mensagem n'' 206/92 (n" 110192,
na "o"rigem), pela· cjual o Senhor Presiàenté da República
submete à deliberação do Senado o_ nome do Sr. Antônio
Maria Thaumaturgo Cortizo, para coritpor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro Classista Temporário; representante dos trabalhadores, no triênio de 1992
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de
Norberto Silveira de Souza. VotaÇão adiada por falta de
quorum.
7.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

7.4- ENCERRAMENTO
8- PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
- N' 31, de 1992
9- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
- N' 12, de 1992
10 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF ..
-Atas da 172~ e 173~ reuniões_do Conselho, realizadas
nos dias 5 e 14 de maio de 1992.
11- ATA DE COMISSÃO
12- MESA DIRETORA
13- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
14 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA.NENTES
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Ata da 101a Sessão, em 4 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Pre,çidtncia do Sr. Mauro Benevides
ÀS 14 ITORI\S T' 10 MTNliTO,Ç, 1\C'TTI\M-Çf' PRT'O~ .<;U,<;. ST'NI\llORT'S:

ST'N171S

Alc"<andrc Costa - Antonio Mari7

-~

lk·ni Vcras -

Carlos ll<"'C'arli - Cario~ Patrorfnio - .c)laga~ Rodrigues Cid Sahóia dC' Carvalho - Dario Pereira - EIC'io Álvares -

Hpitácio Caf<'trira - Flaviano Melo - Garihaldi Alves FiM
lho - JIC"nriquC" AltnC"ida - llumhcrto J ucC"na - Iram Sarai-

va - Irapuan Costa Júnior -

O Congresso NacioJ!al decreta:
.
Art. 1'' Os §§ 1' e 2' do art. 184 do Decreto-Let n'
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam
a vigorar com a seguinte redação:

Jarha~ Pas~arinho

- João

Calmon - .lona~ l)inhriro- Josaphat Marinho - Jose: Fogaça - José Paulo Bisol - Jo•~ Richa - Julahy Ma~alhl\cs -

LavoisiC'r Maia - I cvy Dias - I ouremhrrg Nunes Rocha r .ourival Baptista - Magno Bacelar .:... Márcio I acerda Marco MaC'il'l - Mário Covas - Marlurc Pinro - Maurfrio
c-orrCa - Mauro Bcncvidcs - Moi~s 1\hrao - Nelson Wedck.in - Ney Maranhflo - Odarir Soar~ ·- Onofre (}uinan
- Rnrhid S:1ldanha Dcr7i - Raimundo I .ira - Ronaldo
Aragno- Ruy Har<"lar- Vnlmir C'ampclo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A lista de
presença acusa o comparecitncnto de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro abei'fa- a sessão.Sob a proteção de Deus, iniciamOS noSsos trabalhos.
O 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECER

PARECER N•157, OE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo Q.q Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 99, de 1991 (n• 161, de 1991,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação fiilal do Substitutivo do Senado ao Erojcto de Lei da Câmara n'' 99. de
1991 (n'' 161, de 1991, na Casa de origem), qúe dá nova redação
aos §§ 1' e 2• do art. 184 do Código Penal, acrescenta-lhe
um § 3'", altera o art. 186 do Código Penal e estabelece normas
para a apuração c julgamento dos crimes previstos nos §§
19 , 2'" e 35' do mencionado art. 184 do CódÍgo Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de junho de 1992. Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, RelatorIram Saraiva - Dirceu Carneiro.
ANEXO AO PARECER N' 157, DE 1992
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 99, de 1991 (n9 161, de 1991,
na Casa de origem), que dá nova redação aos art8 • 184
e 186 do Código Penal, e dá outras providências.

"§ 1" Se a violação consistir na reprodução por
qualquer meio, com intuito de (ucfo direto ou indireto
da obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de quam o represente, ou
consistir na repródução fonogram-a ou videofonograma, com intuito de lucro direto ou indireto, sem a
autoridade do produtor ou de quem o represente:
" __ Pena -reclusão, de um a quatro anos, -e multa.
§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior incorre queni -vende, expõe à venda, aluga, introduzir no
País, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com intuito de lucro direto_ ou indireto, original
ou cópia de obra intelectual, fonograma ou videofonograma, produzidos ou reproduzidos com violação de
direito autoral."

Art. 2" É acrescentado um § 3"' ao art. 184 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal,
com a seguinte redação:
"§ 3~ Se a violação consistir na troca ou empréstimo, com intuito de lucro direto ou indireto. ou no
aluguel de obra intelectual, sem autorização do autor
ou de quem o represente, o_u de fonograma ou videofonograma, sem autorizáção do produtor ou de quem
o represente:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa."
Art. 3• . O art. 186 do Decreto-Lei n•' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 186 Nos crimes previstos neste capítulo
somente se procede mediante queixa, salvo quando
praticados em pre.!ufzo de entidade de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou fundação instituída pelo Poder Público, e nos
casos previstos nos parágrafos do art. 184 desta Lei."
Art. 49 A apuração e julgamento dos crimes especificados nos parágrafos do art. 184 do Decreto-Lei n<? 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, reger-se-à pelo
disposto no Decreto-Lei n9 3_.689, de 3 de_ _outubro de 1941
~ Códtgo de Processo Penal, especialmente o seu Título II
do Livro I, e os Capítulos I e III do Título I do Livro II,
e pela~ normas previstas no art. 59 desta Lei.
Ait. 59 Ao constatar a prática de infração prevista nos
parágrafos do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial
procederá à apreensão da produção ou reprodução criminosa,
em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes
e materiais que possibilitaram a sua existência.
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§ 1" Na ocasião da apreensão será l<.IVrado termo correspondente, contendo a descrição dos bens apreendidos e informações sohrl.! suas origens, testemunhado por du<!s ou mais
pessoas idôneas.
, '
§ 2" Conseqüente 'à âpiçeÔSâo. será realizada ptiríCia

sobre a produção ou reprodução criminosa apreendida, por
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, que será traduzida cm laudo respectivo.
§ 3'' Os hens apreendidos. inclusive a produção ou reprodução criminosa, ficarão sob custódia policial, e os correspondentes termos da apreens'àt:> e laudo pericial integrarão
o inquérito policial.
§ 4" Ao -encaminhar o inquérito policial ao Judiciário,

a autoridad!.! colocará os bens apreendidos e custodiados à
disposição do Juiz competente.
§ 5o Em caso de condenação, ao prolatar a sentença,
o Juiz determinará a destruição da produção ou reprodução
criminosa, e determinará o perdimento dos equipamentos
apreendidos cm favor da Fazenda Nacional, que poderá destruí-los ou doá-los em fávor de instituições oficiais de ensino
ou de assistência social.
§ 6'' As associações de titulares de direitos autorais poderão, em seu próprio ·n9me, funcionar como assistentes da
acusação nos crimes previstos nos parágrafos do art. 184 do
Código Penal, quando praticados em detrimento de qualquer
de seus associados.
Art. 6' Esta Lei entra cm vigor na dat~ de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) - 0 Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
·
É lida a seguinte
OF. N" 73/92- GLPMDB
Brasilia, 3 de junho de 1992
Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente;
Solicito a Vossa Excelência prOvidenciar as seguintes
substituições na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a apurar as rc~;ponsabilidadcs pelo caos existente no âmbito
dos consórcios para aquiSíçào de veículos automotores e de
bens em geral.
O Senador Iram Safãiva, como Titular, pelo Senador
Nabor Júnior.
O Senador Nabor Júnior, como Suplente, pelo Senador
Iram Saraiva.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de
alta estima e distinta consideração.
Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que deverá ser convocado
o Congresso Nacional para a próxima quarta-feira, dia 10,
às lOh. a firh de que se promova a apreciação de vetos presidenciais, tendo em vista o êxito alcançadoTna utilização de uma
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sistemâtica especial, que foi a elaboração de cédula única,
último~ vetos.
A Presidência entendeu de submeter, novamente:, às lideranças partidârias c aos Srs. Congressistas a utilização d!.!ssa
fficsma cédula. na se-ssão da próxima quarta-feira.
Se é certo yue os vetos que remanesceram da pauta anterior são considerados po!Cmicos, abriríamos um prazo razoável a partir de amanhã, com a distribuição das cédulas n::spectivas. para que cada Senador e Deputado possa confrontar
com o avulso, 4uc será _elaborado especialmente. e possa votar
da maneira mais consciente possível, garantindo, pela cédula
única, o sigilo de voto, que e condição sine qua non previSta
na Lei Fundamental brasileira.
Portanto, adevertiria os Srs. Senadort::s que diligenciaremos no sentido de obter uma manifestação consensual para
a utilização, novamente, da cédula única na votação dos_ vetos
presidenciaiS. Se houver uma única manifestação contrária à aceitação
da cédula, obviamente retornaremos à processualística anterior, ou seja·, votaremos tudo pelo painel. E. -em vez de se
fàzcr uma única sessão, faremos oito ou dez sess_Õl!s durante
o mês de junho._
O Sr. Epitâcio Cafeteira- Sr. Pres_ide.ntt!, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Senador.
O SR_- EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ordem. Sem rev'íSão do orador.)-:- Sr. Presidente, nobre Senador Mauro Benevides, na realidade a cédula permite que haja
uma limpt.za na quantidade de v.ctos em julgamento no Con·gresso Nacional. Cria, todavia, um.a_situação muito difícil para
os Parlamen:tarcs que querem lutar para derrubar o veto.
Isso porque_ a obstrução se torna impossível.
Quando se vota na cédula, não se sabt.:: quantos Srs. Senadores estarão presentes. Se estiverem preSentes 45 Ou 46,
é praticamente impoSsível haver 42 votos contra o veto.
Esse tipo de votação facilita sobremodo a aprovação dos
vetos. A rejeição só seria- posSível se, usando da obstrução,
a Oposição se retirasse em determinadas reuniões para só
comparecer quando houvesse um número maior de Senadores
presentes. _
Eu não fa~o por liderança de partido, falo em meu próprio
nome para dizer que esse tipo de votação, embora correto,
tira do Parlamentar a possibilidade da obstrução e, conseqüentemente, a te·ntativa de, em outra votação, derrubar o veto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ne exame, discussão e votação dos

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há dúvida, nobre Senador Epitâcio Cafeteira, qüe V. Ex• examina
a questão sob um ângulo cuja relevância a própria Mesa tem
que entender. Apenas, se formos apreciar isoladamente cada
veto, fazendo _com que se_ promova a aferição do quorum
mais ou menos _elevado, levaremos um tempo muito grande.
Sei que V. Exa pretende indicar que, se o quorum for baixo,
a rejeição do veto praticamente se torna inviável, mas a mobilização que se vai proceder, através do sistema de comunicação
interna, tanto da Câmara como do Senado, vai deixar os parlamentares __ numa posição de alerta, de sobreaviso, para que
só exercite- o seU direito de voto se realmente estiver consciente
de que aquele veto merece aprovação oU rejeição.
Vou aprofundar os contatos durante o dia de hoje e diria
mesmo que, se houver qualquer tipo de objcção, obviamente .
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ela prL>valeccrá, induzindo a Presidência a huscar. no painel
eletrônico, a solução para esse tipo de votação.
Mas, boje, pretendo dar seguimento a esses contatos c
ftz questão de tornar pública a intenção neste_Tnstante e~ qualquer que seja o resultado, farei a comunicação aos Srs. SCnadorcs.

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Prcsident~: peçcr·a palavra
pe(a ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem.
Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, Sfs. Senadores.
pedi a palavra para contraditar --se é qUC se pode usar
o termo, já que não hei decisão sobre quesfão de ordcrri a questão levantada pelo nobre Senador Epitácio Cafeteira.
Gostaria de argumentar que S. Ex~ tem razão quando externa
preocupação com relação ao quorum, insignífiCante muitas
vezes, para rejeição de vetos.
Na realidade, a experiência realizada há pouco mais de
um mês comprovou que a utilização da cédula permite um
quorum que se revelou surpreendente naquela ocasião, porque há tempo suficiente para -que os Srs-. Parlamentares se
desloquem dos gabinetes- muitas vezes, 'al&u"ns parlamentares se encontram cm compromissm fora da Casa - e tenham
ainda a oportunid.1de de votar.
De forma que, aplaudindo a iniciativa da Mesa, quero
congratular-me com a deci~ão tomada e faz_er votos para que
V. Ex~ juntamente com a Mesa do Congresso, não encontre
obstáculos para implantar definitivamente esse sistema, tendo
em vista que, como os Vclós têm prioridade para votação,
estaremos nos arrastando .ao longo de semanas_ e meses com
matérias mais urgentes a serem votadas, o que não será possível em face da prioridade da apreciação de vetos do Senhor
Presidente da República.
Faço votos para que as démarches de V. ExR junto às
lideranças encontrem apoio, porque já está comprovada a
eficiência da decisão tomada e, sobretudo, a maneira democrática c livre como os Parlamentares podem votar.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-rrie V. Ex• um aparte?

O SR. MAGNO BACELAR Senador.

Com satisfação: nobre

O Sr. Epitácio Cafeteira - Verificamos,- nessa última
votação, que não caiu um veto, nobre Senador Magno Bacelar.
Temos aqui uma gtande quantidade de parlamentares que
comunicam à Mesa que precisam se ausentar para este ou
aquele compromisso. Então, via de regra, já temos uma menor
quantidade de Senadores . .Dessa forma, quando se tratar de
um veto que tenha importância - e creio que todos têm,
mas há aqueles que, de certa forma, queremos derrubarnão haverá a menor possibilidade de que isso aconteça, utilizando-se o sistema de cédula. Realmente, V. Ex~ realçou o
que deveria ser realçado: limpamos a pauta, mas limpamos
a pauta confirmando todos os vetos. De modo que, quando
V. Ex~ faz votos para que continue,- V. Ex~ faz votos, mas
não faz veto_s_ para serem derrubados.
O SR. MAGNO BACELAR - Obrigado pelo aparte e
pelo trocadilho, nobre Senador, mas posso esclarecer a V.
Ex~ que houve um acordo entre as lideranças para que os
pontos polémicos fossem-retirados da pauta. Daí não ter caído
nenhum veto, porque os que passaram eram os que tinham
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a unanimidade do con~enso entre as lideranças para que fossem mantidos. A verdade é 4uc não há como os Srs. Parlamcn~
tare:; alegarem falta de conhecimento da matéria, por4uc há
tempo suficiente. A PrésidênCÍa marcou sessão, naquela opor- tunidadC, com uma semana de antect:dência, e recebemos
uma pauta antecipada para o exame de cada matéria.
De forma que. embora respeitando a opinião do nohre
Senador Epitádo Caf!.!tt!ira e considerando as preocupações
de S. Ex", a minha manikstação, Sr. Presidente, é de apoio
e aplauso â medida que desoh?trui e, _também, kva a nossa
Casa a um maior crédito perante a Nação, que não entende
o porquê de as matérias permanecerem cm pauta por tanto
tempo.
Obrigado a V. Ex'
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente. peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvide-s) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo comunicar à Casa c à Nação que dificuldade~ quase que irremovíveis estão surgindo, à última hora, para a reabertura do
Banco do Estado do Piauí, o banco oficial do nosso Estado.
J?ss: ?anco, como se sabe, foi objdo de uma liquidação
extraJudicml. Entretanto, em face da boa vontade do Governo
do Estado, do~ bancários, dos Senadores e dos Deputados,
chegamos praticamente a um acordo, a um entendimento,
e o banco já deveria estar reab~rto. retomando as suas atividades.
O Governo do Estado e o Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários do Piauí deram a sua contri"1-,uição, Sr. Presidente, c as autoridades do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento c do Banco Central vêm
crian<.Jo novas dificuldades, apresentando novos obstáculos.
A verdade é que até agora, o Banco não conseguiu ser reaberto, conquanto haja atendido imposições de redução de
suas agências, demissão de muitos dos seus servidores e assim
por diante.
Sr. Presidente, nesta oportunidade em que há tantos problemas afligindo a Nàção brasileira, as nossas populações,
quero, mais uma vez, externar solidariedade aos bancários,
aos empresários, ao Governo do Piauí e protestar contra esse
comportamento das autoridades federais. Chegou-se até a votar, através da Lei Orçamentária, o crédito necessário à reabertura des.o;;e e de dois outros Bancos - o Banco do Rio
Grande do Norte e o Banco da Paraíba.
Aqui fica o meu protesto diante deste comportamento.
Renovo a minha solidariedade aos bancários, à economia
piauiense e ao Governo do Ec;,tado.
Mais uma vez quero dizer que, quando assumi o Governo
do meu Estado, em 1959, encontrei, por uma decisão do Governo anterior, o Estado do Piauí com o controle acionário
de um banco privado, que há cinco anos era deficitário. Recuperamos o banco em dois exercícios, e no terceiro e no quarto,
pagamos dividendo. Parece que o meu Governo foi o único
a pagar dividendos aos acionistas. Agora, o banco está ameaçado. É evidente que houve
má administração de Govern()S passados. mas o povo do Piauí,
a economia piauiense e os- bancários não são responsáveis
por esse estado de coisa.
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Assim dirijo um apelo ao Ministro da Fazenda, Sr. Marcaio Marques Moreira, e ao Presidente do Banco Ce_ntral,
Sr.Francisco Gros, e demais autoridades, no sentido de_ que
o Piauí não filtuc sem o seti banco oficial, pois as providências
exigidas já foram tomadas. Na sua nova fase, terá só cinco
agências.
Sr. Presidente, não aceitamos que esta situação perdure.
Aqui estou, absolutamente certo de que falo em nome do
Piauí todo e com a autoridade de quem recuperou um banco
privado, adquirido por um Governo Estadual anterior e, como
eu disse, que pagou dividendos aos acionistas! De modo que
aqui deixo esta palavra de alerta ao GOvernO Federal. Nós,
Sr. Presidente, iremos às últimas conseqüCncias em defesa
dos superiores interesses do nosso Estado!
O Sr. Magno Bacelar -

V. Ex" me permite um aparte?

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Com prazer concedo
o aparte a V. Ex·'
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Chaga_s Rodri~
gues, cu já me -manifestei em aparte, apresentando a minha
solidariedade ao povo piauicnsc c aos demais Estados nordes~
tinos que estão sendo penalizados com essa medida do Go~
vemo FederaL Em determinada época, o Banco do Estado
do Maranhão estl!ve sob intervenção c ficou provado que,
sanados os danos das más administrações, os hancos_são viáveis. E o Sr. Ministro da Economia tem_ que levar em conta
que esses bancos. principalmente nos Estados mais fracos,
mais pobres. têm tamhém um grande significado social, porque levam a muitos municípios, onde o interesse dos baflcos_
particulares não justifica a presença de agências, ó atendimento à população mais carente. E desastrosa e prejudicial
para o Nordeste uma medida desse quilate, que não vê o
caráter social que os bancos__ r_epresentam. V. Ex·) diz que
o povo do Piauí conta com a sua luta. Peço que me inscreva
ao seu lado, para lutar pelo povo da nossa região. Muito
obrigado.

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Muito-Obrigado a V.

Ex". nobre Senador Magno Bacelar.
O Sr. Onofre Quinan-

Permíte~me

V.

Ex~

um aparte?

O SR. C~GAS RODRIGUES- Comaatis.lação, ouço
o aparte de V. Ex·)
O Sr. Onofre Quinan ~ As autoridades monetárias do
atual governo estão obcecadas_ para transformar toda a rede
bancária, seja privada, estadual ou _da Uniãó., que· sém-pré
alavancou o desenvolvimento dos Estados _a _que pertencem,
em empreendimentos da iniciativa privada. Lame_n'tavebnente, as autoridades não enxergam, não t~m__.u:ma macrovisª-_o __
do_sentido social que esses bancos__es_taduais prestam a seus
Estados, mesmo em períodos de má administração. Não é
ela que provocará o fechamento dessas instituições, que prestaram, durante os anos de suas existências. serviços m1.1ito
mais importantes do que o .significado da má gestão neste
ou naquele governo. As autoridades monetárias da Nação
estão obcc.;adas nesse sentido, lamcntawlm~.nt€; c~_gas no sentido de dirigir a política brasileira,_ que se transformoU na
velha ciranda financeira. Crêem as autoridades que só as medidas monetaristas vão resolver o problema brasileiro. Já tive
oportunidade de afirmar - quero reafirmar neste inomento
-que essas medidas monetaristas não vão dar os resultados
esperados. Não é fechando os bancos estaduais, que prestaram
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grandes serviços aos seus Estados, que será resolvido o probkma brasileiro.

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Incorporo ao meu modesto discurso, o áparte judicioso e correto de V. Ex··, _que
é um homem identificado com esses problemas, preocupado
com o desenvolvimento econômico do seu Estado c do País.
Ainda de acordo com o aparte do nobre Senador Onofre
Quinan, já li documentos oficiais que confirmam que o Fundo
Monetário Internacional é contrário a bancos estaduais, bancos_ públicos pertencentes aos Estados. Sei que esse é o início
de uma luta que iria terminar- mas isso não consentiremos
-com a privatização do próprio Banco do Brasil. É preciso
fazer uma diStirição. Há certas instituições que devem ser
privatizadas, outras não. E e_n_tr~ as que não podem, não
devem. c nã9 _serão privatizadas, estão o Banco do Brasil,
Sr. Presiden_te, e. os bancos oficiais dos Estados que, realmente, têm prestado relevantíssimos serviços à autonomia das
Unidades Federadas e ao desenvolviinento econômico-social
desses Estados.
Sr. Presidente, esse é o nos_so pensarneÕto. COrltinuaremos essa luta e não permitiremos que se privatizem bancos
oficiais. E há mais: se uma administração peca, se uma administração é ruinosa. as autoridades federais são co-respon~
sáveis, porque- para isso existe a fiscalização bancária. O Ooverno Federal deve realizar penncnenternente uma rigorosa
fiscalização rios bancos, pois assim um hanco que já prestou
relevantes s_erv_iços não será prejudicado por uma única administração de um determinado governo.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permitc~me V. EX; um aparte'?

O SR. CHAGAS

RODRIGUES~

V. Ex' tem o aparte.

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Chagas Rodrigues, não é apenas o Rio Parnaíba que nOs urle,"ni.ãs tamht:!m
a forma de ver as_ coisas. Quando assumi o Governo do Estado
do Maranhão, o Banco do Estado do Maranhão estava sob
intervenção federaL O desejo do Governo Federal- apesar
de o Presidente da República ser maranhense - e o do Minis~
tro Dilson Funaro era fechar o Banco_ do Estado do Maranhão.
Disse a S. Ex" que banco é uma instituição delicada, de tal
ordem que pode, numa administração, sofrer uma débâcle.
Mas também pode recuperar-se em poucos dias. E cu_, bancário de profissão, tinha a certeza de -que poderíamos levantar
o banco do Estado. E foi o que aconteceu. E a intervenção
foi suspensa com menos de 6 meses após a minha posse.
E foi suspe_nsa porque o_Banco do ~taq_o do Maranhão já
estava dando lucro. Foram_ abertas _agências em vários Estados
brasileiros. inclusive no Estado de V. Ex~, na cidade de Teresina, chegamos a inaugurar um prédio próprio do Banco do
Estado do Maranhão. E o banco passou a ser dOs primeiros
em lucratividade e em sOlidez entre os bancos estaduais. É
realmente necessário, confol'me salientou V. Ex\ que haja
fiscalização, para que o banco não seja político, um banco
para fazer favor aos correligionários, -que ele seja um banco
para ajudar o Governo na sua política, principalmente na
ica agrícola, na política rural do Estado, porque só através
de um banco do Estado pode o Governador dar um norte
aós trabalhos do seu Gov_erno; pode trazer os incentivos neces~
sários ao desenvolvimento do Estado. Estou solidário com
V. Ex~ e acredito que V. Ex• está realmente falando em nome
de todos os piauienses. V._Ex\ em toda a sua vida pública,
assim como nesta Casa, sempre norteou os seus a tos na defesa
do seu Estado, na defesa daquela gente que não lhe fez ne-
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nhum favor t;"icgendo-o Governador, elegendo-o Deputado
c elegendo-o Senador. V. Ex·' tem a solidariedade doMaranhão, na cert~za de que essa solidariedade não é apenas ao
Senador Chagas Rodrigues e ao povo do Piaui, é principalmente a uma filusofia:_a de que o Brasil precisa ter autonomia.
Eu sairia um momento do assunto e lembraria a y. Ex• que
o Presidente Collor irritou-se quando o representante do FMI.
Dr. Jost! Fajgcnbaum, argentino, veio ao Brasil para nos dizer
que o País precisava fazer uma mudança na Constituição e
na Lei FbcaL Irritado, também, teria saído esse representante_
do FMI aqui no Brasil. Agora, este mesmo cidadão está chegando ao Brasil e terá um encontro com o Presfdente da
República para discutir exatamcnte a emenda ·corlstTtUCi-onal
e a mudança na Lei Fiscal. Portanto, nobre Senador, estamos
sendo monitorados pelo FMI t! a nossa política econômica,
sendo dirigida por esse organismo. É isso qui! J!lC ~_ntristece,
é i:isO que me faz, às vezes, vir à tribuna reclamar, porque
o interesse nacional ê postergado; o 1!-mprcsariado brasileiro
vai desaparecer. Pagando os juros que estão sendo cobrados
pelos bancos, hojt.!, por tlt:terminação do Banco Central, que
tem a ordem do FMI. não é possível que tenhamos produt.Os
mais baratos. A tendCncia é encarecê-los cada vez mais para
a desdita dos usuários que__são os trabalhadores brasileiros.
V. Ex' tem o meu <.~poio. Congratulo-me com V. Ex" pela
ddL:sa que_ faz do Banco do Estado do Piauí.
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Como representante do povo brasileiro no Congresso Nacional, procurei inteirar-me das formas c condições em que
se vai aplicar tão vultosa quantia. E o Diário Oficial da União
do dia 20 de maio corrente me deu a resposta. nos termos
do art. 4" do Decreto n'·' 525, onde se lê:
"Art. 4" As operações previstas no art. 1·' deste
Decreto (vale dizer, aplicação dos recursos do FDS)
serão realizados à semelhança daquelas financiadas
com recursos do Furido de Garantia por Tempo de
Serviço- FGTS. cabt.:!ndo ao Ministério da Ação So~
cial a eleição dos projetes."

A leitura desse dispositivo regulamentar tanto bastou para arrefecer a minha alegria, pois embora seja a favor da
construção de casas populares, e até t!.!nho vcrberado insistcn~
temente ~m seu prol, não posso silenciar-me diante das formas
e condições em que se faz a aplicação desses recursos públicos.
Já não quero me referir ao tráfico de inflúência dos PC,
dos subornos em dólares p·ara liberação desses recursos, pois
acredito que a Justiça prevalecerá, e a consciência cívica da
Nação tomará conhecimento da aplicação da lei. Quero me
referir à maneira irregular corno esses recursos são administrados.
Como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar corrupção c irregularidades na contraO SR. CHAGAS RODRlGUES- Nobre Senador E pitá·
tação de obras públicas- em fase de apresentação de Relar.:io Cafetdra, agradeço a V. Ex~ o aparte expressivo; a V.
tório - , pude verificar a mecãnica desses fi-nanC:ia"mCntoS,
Ex·· t(Ut: governou o seu Estado, trabalhando pelo desenvolonde os grandes beneficiados não são os mutuários, mas emvimento do Maranluio, que enfrentou luta idéntica l!_conscguiu
presas de construção civil.
realmente rt":cupcrar o Banco do Estado.
·
O que acontece é o seguinte:_ uma einpresa de construção
Sr. Presidente, termino essas minhas palavras e, mais
civil vai à Caixa Econômica Federal, onde tem a promessa
uma vez, dirijo-me aó Piauí, ao Governador Freitas Neto,"
de um firianciamcnto para a construção de casas populares.
apelando a S. Ex• no sentido de que continue lUtando; que
Em seguida acerta com_ um testa-de-ferro, quase sempre uma
as associações comerciais ·e industriais. os sindicã.tos e federacooperativa, para contratar tal empréstimo com a Caixa. A
ções de trabalhadores e empresários, que todos continuem
Cooperativa- pomposamente denominada de agerite promobatalhanLio, pois t>:sta é uma luta do Piauí, e o nosso Estado
tor- escolhe a empresa que arranjou o financiamento para
não vai ser derrotado neste seu pleito que é da maior imporconstruir as casas. Concluídas as casas, são elas vendidas a
tância para o seu desenvolvimento econômico-social.
pessoas de baixa renda, para serem pagas em 20 ou mais
Deixo. portanto. um convite para que-todo~dUtCrri.os junanos à Caixa Econômica.
tos com a finalidade de mo~trarmos ao atual Governo quC
Esse esquema nada mais é do que uma burla ao princípio
os interesses do Piauí estão muito acima das exigCncias do
da licitação pública. Se o Governo quer promover a construção
FunJo Mnnetário Intt:rnacionaL
de casas para pessoas de pequenas posses, muito bem, ótimo,
t:::ra o que tinha a dizer. (Muito bem!)
vamos aplaudir. Mas que o faça sem o favorecimento a pessoas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ou grupos, que o faça ao abrigo da lei.
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pãusa.)
Está escrito no art. 37 da Constituição Federal que a
S. Ex· não se encontra cm plenário no momerito.
administração pública, direta, indireta e fundacional de qualConcedo a palavra ao nobr!.! Senador Ruy Bacelar, que
quer dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal
ê o orador seguíntt:.
_ e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
E ainda na conformidade do inciso XXI do mesmo artigo_,
seguinte dbcurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
as obras. serviços, compras c alienações serão contratados
Srs._ ~enadore!,, li recentemente em O Globo uma pequen~
mediante licitação pública, que assegure igualdade de condi~ot!CIU, que me deixou inteiramente contente, pela grandioções a todos os concorrentes.
Sidade de propósito do que nela se contém.
_ Além disso, as regras do Decreto-Lei nn 2.300, mesmo
Diz a nota:
com todas as suas falhas, são imper3tivas quando obrigam
__ .. o Pre~id~~te Collo~ autorizou ontem a liberação o administrador dos dinheiros públicos, mesmo os administradores das empresas públicas, a fazer licitações para o emprede C:r$500 bilhoes para a construção de casas populares,
go desses recursos.
destmadas a famílias com rendas até três salários míni~
Tanto isso é verdade que o Exm·' Sr. Juiz Federal, Dr.
mos (690 mil cruzeiros). O dinheiro é proveniCnte do
André José Koslowski, da 5~ Vara Federal do Rio de Janeiro,
Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), que corresconcedeu liminar no Processo n" 920.018.31L5, em Ação Poponde a 3% do total de recursos aplicados nOs fundos
pular, para que a Caixa Econômica Federal se abstivesSe de__ _
_
de aplicação financeira dos bancos."
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O pior é que estãO tirando dos mais necessitados no País
para ajudar aqueles que malandramente vivem enriquecendo
à custa do dinheiro público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço veemente apelo aos
Srs. Ministros_ da Economia e da Ação. SOcial, no sentido
de que haja maior seriedade na liberação. de recursos públicos
para a construção de casas populares, uma vez que a utilização
dos recursos do FGTS tem dado margem a in.úmeras denúncias
de mau uso do_s dinheiros públicos.
O Governo vcrbcra aos quatro ventos para que o ConM
gresso Nacional vote a chamada reforma fiscal, de modo que,
assim, possa ser aumentada a receita públiCa. A sociedade,
por sua vez. fica apreensiva em ter qUe pâgar mais e mais
tributos, sobretudo quando o noticiário é recheado de denúncias de escândalos finanCeiros, com suph-Ta.tliramentó, -l·ompras irregulares, subornos, embutimento d€: -inflaçãO "futura,
tráfico de influência, preço-base oculto, notas técnicás suhjetivas nas licitaçóCS e-todo_ um elenco de favorecimento indevidos, que só serve para-estiolar a consciência moral da nacionalidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho feito inúmeros discursos a esse respeito, no sentido de que a Nação não seja
tão degradada por filhos incorretos, par homens improbas.
Mas tenho certeza de que desta Casa havt!rá de sair o grito
da seriedade, no sentido de que o dinheiro público, o dinheiro
do povo brasileiro seja melhor empregado em benefício da
própria população, sobretudo na construção de casas populares, melhorando ou diminuindo o déficit habitacional do Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que, assim procedendo. estamos dando_ uma parcela signifícativa de contribuição para que os recursos públicos do povo brasileiro sejam
melhor empregados. (MuHo bem!)

O SR. PRESIDENTE, (Mauro

Bencyi<:l~s)

-

Concedo

a palavra ao nobre S_enador Pedro Simon._ (Pausa)
S.-Ex" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador· Ney Maranhão.
(Pausa)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB'- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirijome, desta tribuna. ao Sr. Ministro da Educação, José Goldemberg, no sentido de que S. Ex• prestigie, iigorosã.merite, as
decisões tomadas, no âmbito das universidades federais, em
relação à escolha dos candidatos à reitoria. A legislação em
vigor estabelece que as comunidades universitárias devem eleger por meio de escrutínio secreto, cm dois turnos, por maioria
absoluta, os candidatos a reitores, numa lista sêxtupla.
De modo geral, os governos que se· têm sucedido vêm
seguindo, religiosamente, a orientação de no-mear o primeiro
colo_cado a listas sêxtuplas. Entretanto, pelo que estou informado, o atual Ministro da Educação pensaria de modo diferente. S. Ex• acharia quc_a lista sêxtuplaé apenas uma sugestão
alternativa que lhe é encaminhada-. parã que, no seu livre
arbítrio, possa escolher um dos candidatos ali apontados, encaminhando o respectivo decreto de nomeação ao Senhor Presidente da República.
Não resta dúvida de que, em tese, S. Ex~ teria razão,
pois tratam-se de cargos de confiaOÇa a--Serem preenchidos
pelo Senhor President~ da República, por sua indicação. Mas
a mim me parece, salvo melhor juízo, que, num teglme· que
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se pretende eminentemente democrâtico corno o nosso, o ideal
seria manter a tradição, isto é, que S. Ex• nomeasse o mais
votado e, portanto, o primeiro colocado na lista sêxtupla.
Há poucos d~as. aconteceu um fato desse numa das universidades federais, e, ao que parece, o Sr. Ministro José
Goldernberg não respeitou a decisão da comunidade universitária.
Agora mesmo, Sr. Presidente - e é isto que me traz
à tribuna - , a Universidade Federal da Paraíba acaha de
eleger a lista sêxtupla que_ deve colnandar a escolha do seu
novo r~itor, a ser nom~ado no_ próximo mês de setembro.
E o mais votado, Prof. Neroaldo Pontes segundo estou informado, obtCve, no scgmldo turno, uma votaç~o equivaknte
a mais de 70% dos votos da comunidade universitária. Acredito que esse fato possa sen-Sibilizar o Sr.- MiniStro dit E~u
cação.
Desejo, portanto, em nome da lrFPB e, -ffiais do que
isso, em nome da sociedade paraihana, acima de qualquer
interesse político-partidário, fazer veemente apdo ao Sr. Ministro da Educaçüo. José Goldemherg. para que nomeie o
Prof. Neroaldo Pontes, o primeiro da lista sêxtupla, para a
Reitoria da Universidade Federal da Paraíba.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemD
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao orador seguinte, o nobre Senador
Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadort!s~ ncste_s
dias de junho de 1992, quando se realiza a Confcr~ncia das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
a Rio-92, ou Eco-92 como outros a denominam, haverá, certamente, um entorpecimento do estado de tensão cm que vivemos, gerado pela situação econômica,_ social e política que
-o País atravessa.
Como bom anfitrião que é, o Brasil saberá receber muito
bem os representantes estrangeiros e os correspondentes da
imprensa internacional, esforçando-se para manter a melhor
imagem possível nos 12 dias em que -seremos o centro das
atenções mundiais.
TalVez seja esta a oportunidade única-em que, tão prolongamente, nos transformaremos em sede de uma Conferência
Mundial, onde serão tomadas de_cisões fundamentais relacionadas à sobrevivência do planeta e do homem que o habita.
Sem dúvida, este_é um momento singular na história dos povos
e, muito partieularmen~e. deste País.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a verdade é_quc
nossa agenda de problemas a resolver estará adiada temporariamente, dll-rãnte o evento, pois tererrios sabido varrer. às
pressas, para debaixo do tapete tudo aquilo que não deve
ser observado pelos visitantes ou discutido na frente d"eles.
Desses problemas, os principais são nossas carências e
demandas de ordem sociaL
Desde o valor do salário mínimo brasileiro, que remunera
a maior parte dos trabalhadores e aposentados deste País,
passando pela violência urbana, responsável pelo assassinato
de cerca de 50 mil pessoas por ano, muitas delas crianças
(cifra superior à totalidade de soldados norte-americanos mortos na guerra do Vietllã), paSsando pela onáã: de sa(iues em
supermercados, pelos sem-teto nas cidades e no campo, pela
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subnutrição incompreensíveis e inaceitáV-eis para os padrões
do Primeiro-Mundo (que ora se hospeda no Rio de Janeiro),
como o são a miséria ·absoluta e o homem-gabiru, passando
pelo esfacelamento da classe média (nisso incluído a interiorização sóció-econômíca dos integrantes das Forças Armadas
brasileiras), até o desemprego em massa, a deterioração da
qualidade e a queda na oferta de educação e saúde públicas
no Brasil, a falta de investimento em pesquisa científica e
tecnológica, o esgotamento do mercado de trabalho para os
que nele chegam, a inexistênci? de perspectivas para a juventude, sobretudo a recém-saída da universidade. Tudo isso
forma o ifnenso p8.1hei de nossos problema!'- sociais.
Ante o volume crescente e insuportável desses problemas,
o Governo continua oferecendo respostas insatisfatórias, com
prognósticos desanimadores e desacreditados.
Até quando se apostará no conformismo da sociedade
brasileira? Ninguém é capaz de imaginar que os movimentos
isolados de protesto e de violência (ontem dos aposentados
reivindicando os 147%, há pouco dos saqueadores d_e_ supermercados, hoje dos militares reclamando por salários dignos)
podem ser a semente de uma aglutinação socí.il incontrolável
pronta a explodir a qualquer momento?
Mais do que um inconformismo gen~eralizado, é claramente perceptível a indignação e a irritação do povo. A situação é tão séria, tão dramática, que chegamos ao ponto de
ver um ex-Presidente da República dar entrevista, alertando
para os riscos de uma ruptura social, em decorrência das dificuldades que os brasileiros vêm enfrentando para .viver.
Refiro-me à entreviSta de duas horas do ex-Presidente
João Figueiredo, dada no mês passado à rádio Guaíba e publicada no dia seguinte em todos os jornais. Não posso deixar
de criticar a opinião do ex-Presidente pelo que ela contém
de superficial quando ele envereda por consideraçõe_s _de_ ordem histórica, sociológica e política para, ao invéS de deferider
a preservação da democracia, incentivar-o desprezo ao Congresso e admitir um-a guerra civil sangrenta como uma espécie
de sofrimento necessário à solução de nossos problemas. Falou
como um pregador revolucionário irreSponsável e não com
a autoridade de um ex-Chefe de Governo, que teve - e
não aproveitou - a oportunidade de realizar as mudanças
radicais, por via pacífica, daquilo que ele hoje vê como necessário, ou pelo menos até como desejável, por via sangrenta.
Felizmente, ele não dispõe de liderança para empolgar. Tivesse, porém, essa liderança, quem sabe conseguiria reunir forças
para iniciar um processo de conflagração.
Mas, de qualquer forma, é a opinião de alguém que faz
parte de nossa história polítíi::a recente. Com seu reconhecido
temperamento explosivo, ele foi pelo menos sincero ao traduzir a percepção d3 realidade que o cerca e todos nós. O diagnóstico não foi absurdo. O remédio aventado é que não foi
recomendável. Mas, talvez tenha sido a tentativa de transmitir
a sensação de que há fantasmas perigosos rondando a noite
e o dia dos brasileiros.
A. realidade, Sr. Presidente e Srs. -Senadores, é que para
afastarmos os riscos da ocorrência de um atenta_do à democracia ou de uma c_onflagração social, não podemos mais adiar
a solução definitiVa-e rápida de problemas como__ _a fome, a
morte de crianças por subnutrição, doenças e extermínio, o
desemprego, a educação, a saúde, a habitação e o salário
digno.
O Governo não pode continuar a fazer ouVidos de mercador aos reclamos da população.
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A legitimidade i'ormal das instituições não mais resiste
à desmoralização do princípio da autoridade constituída, em
todos os níveis de hierarquia e em todos os Poderes da República. O povo está cada vez mais consciente de que ele é
o único titular da legitimidade real. Todos os homens públicos
têm medo de se expor. Só se sentem seguros pela aparição
eletrônica, ou quando transitam cercados por seus esquemas
de segurança, ou quando protegidos pela indiferença do anonimato das multidões. Não há mais político glorioso neste País.
Não há mais glória política no Brasil. Para o povo, todos
os _que foram eleitos para representá-lo no Parlamento, ou
para governá-lo, ou aqueles que, mesmo não eleitos, estão
aí para julgar seus direitos, resguardar sua segurança e a de
sua família, todos são repudiados. O voto não é visto como
um direito, nem como um dever, mas como uma sanção.
O eleitor é obrigado a votar, porque do contrário não poderá
trabalhar, receber salário ou exercer outros tantos direitos
e atividades indispensáveis a sua sObrevivênda. Admitam a
facultatividade do voto para verem o que acontece.
É ess_e o panorama que temos no Brasil·desses dias. O
País, de ponta a ponta. é uma crise só. Tudo é crítico. Tudo
é caótico. Tudo é descrença. Tudo é revolta. Tudo é nada
e nada é tudo.
E vamos continuar assistindo a tudo_ isso impassíveis, indiferentes, mantendo uma_ postura de falsa tranqüilidade, de
falsa elegância, de otimismo cego, de confiança nas provi~
dências repetitivas de última hora a que nos acostumamos _
dos tempos de outras compensações, em que o futebol era
o futebol, o carnaval era o carnaval?
Os tempos são outros agora. São duros como nunca.
Jamais foram impostos saCrifícios tão dolorosos ao povo brasileiro. Hâ uma nítida sensação de que vivemos o momento
da pior das ditaduras de nossa história: a ditadura económica.
Na realidade, o limite do suportável está esgotado. Ou
o Governo se conscientiza disso, ou será tarde demais.
Retornando ao ponto inicial deste discurso, Sr. Presidente
e Srs._Senadores, insisto em que os graves problemas do nosso
dia-a-dia estarão mais escondidos do noticiário doméstico e
mais e_squecido em ríosso cardápio corriqueirÓ durante a
Rio-92. Nem por isso eles deb;:arão de existir ou ele _se agra_varem nesse período.
S_ó_ devemos torcer para que a Cúpula da Terra- como
vem sendo chamado esse histórico encontro no Rio de Janeiro
-, que pretende ser decisivo para a formação de uma consciência mundial em torno das medidas necessárias à melhoria
da qualidade de vida ambiental do planeta, contribua para
uma. mudança positiva da mentalidade daqueles que são os
principais responsáveis pelos destinos deste País.
O fio da navalha é o grau de tensão que os nossos problemas sociais atingiram. Daí para frente, qualquer descuido
pode_ ser fatal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pfesidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores,
ao longo dos 26 meses do atual Govérno, tornou-se recorrente
a reclamação quanto aO peso do gasto público corn·pessoal,
seja pelos setores mais conservadores e os meios de comunjcação em geral, seja pelo próprio Governo, através de seus
representantes mais destaca~os. O inchaço da máquina gover-
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narnental, a caracterização de um excedente de _funcionários
ociosos c sem qualificação adequada, é a imagem insistentemente veiculada, atrelando-se a ela, corno conclusão natural,
a consideração de que os recursos gastos com pessoal são
exagerados e representam desperdício.
A análise do Orçamento da União no ano de 1991 d-e--monstra o quanto são erróneas e distorcidas tais afirmações.
As receitas correntes da União totalizaram 25 trilhões de cruzeiros aproximadamente, tendo sido destinados aó pagamento
do pessoal, apenas 7.6 trilhões de cruzeiros, ou seja, 30,4%.
Por outro lado, os juros, encargos e amortização dadívida
respondem pelos 70% restantes, deixando claro, desta forma,
onde incide o maior peso das despesas governamentais.
O desequilíbrio evidente do Orçamento Público deve,
ainda, ser analisado do ponto de vista da arrecadação. Constata-se que a receita líquida de impostos não cobre os encargos
federais e, assim, são de causar espécie as decisões referentes
à renúncia fiscal e as distorções da indexação da dívida interna.
Compare-se, por exe-mplo, a remune'ração ofere.cida às
Letras do Tesouro Nacional c.om a correção dos salários. Enquanto aquelas acumulam rc_ndimentos_ cq_ropatíveis com os
índices oficiais da inflação, es.tes ·ge eOCótiffam SÍStGniatiqamente reduzidos. Os reajustes salariais do funcionalismo público_, _de tão comprimidos, alCançaram em março deste ano
apenas 7,41% do valor de março de 1990, o que reduz a
menos de 115 o valor atual em relação ao do início _do Governo
Collor.
Ainda assim, a incapacidade do Governo-de gerar excedentes para o provimento de programas sociais é freqüentemente justificada com o volume das despesas com pessoal.
Analisando-se, porém, a sistemática queda de aplicações daqueles setores vls~â-vis .á 'prioridade atribuída aos encargos
financeiros, a argumentação não resiste.
Mas, se a receita governamental é insuficien_t_e, o problema agrava-se mais com o_ exame da inCfíCfêncía de sua: aplica-ção. O Governu- autoriza gastos, e o faz--coin rapide-z; mas
não executa com a mesma agilidade, Senão, vejamos: entre
janeiro e novembro de 1991, de uma dotação de cerca de
49,8 trilhões_ de cruzeiros, para um autorizado de 50trilhões,
foram efetivamente gastos· apenas 27,6 trilhões de cruzeitos,
resultando que 45% permaneciam sem _execução- comp-rovada.
O detalhamento de~sç percentual, em nível de Ministth_ios
é, para dizer o mínhno, prc~cüpante. O_MitdstéfiO_-aa--sa.úde,
nos primeiros meses de 1991, _executou apenas 25% dos recursos autorizados; o MinistériQ_-do Trabalh~_ ~ da Previdência
Social, 38%; a Secretaria de :qcsenvolvirneptQ Regioilal, 20%;
e o Ministério da Infra-EStrutura, 49%, para citar ~penas
os mais destacados.
.~ _
O mais graVe-no entanto, é que neste conjunto de recursos estão dispersO; aquele-; destinados aosel}cargos .fi~~~:~i,ro~
da União. Se os· agruparró.os, constata-se que ta1s e~c~rpos .
corresponderam a 30%-da" dotação total elo. T.esour<?, e q~e,
em novembro de 1991, 74% desses recursos Já havtam stdo
_
.
dispendidos.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo está relegando
a um plano inferior--os-TD.teresSes internos, em. fiÇ)Il].e Qe uma
solução para a sua posição de devedor frepte aos credores,
que nunca foi verdadeiramente discutida e colocªda à sob~rana decisão da Nação.
-- Enquanto isso, permanecem equivocadas a política e a
veiculação dada à questão salarial do funcionalismo._ Pessoal,
necessário se faz repetir, não é·uma despesa inútil, um favor
governamental, ou mesmo um encargo inevitável. Pessoal
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competente, em condições de gerenciar com eficiência as :lçôes
do GoVernO, não -pode nem deve ser mal remunerado. É
inexplicável a persistência do tratameri:to dado aos servidores,
enquanto aos credores internacionais multiplicam-se favores,
aceitam~se exigêh_cias, comprometendo-se os interesSes~: o de- senvolvirnento e a própria sOberania nacional.
Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador MárCio Lacerda.

Concedo

O SR. MÁRCIO LACERDA (i'MDB - MT. Pr~nuncia
o seguinte discurso.) -Sr._ Presidente, sr-~ e Srs. Senadores,
em nosso Estado_, os- trabalhadores do campo e da cidade
já adquiriram o hábito de tratar de seus interesses de maneira
coletiva. Este processo de exercício da democracia participativa vem chamando a atenção de políticos e de autoridades
. governamentais mais sensíveis. _ -Dessa maneira, uma das questões, que considero Central
pa·ra valorizar o futuro do desenvolvimento harmónico nacional, é a·ação-direta do Governo, no sentido de_ criar mecanismo& de efetivo apOio à participaçãõ- popular nos ~spaços
económicos.
Assim, o Governo dev_e preocupar-se com o atendimento
das necessidades básicas das populações, criando condições
cOncretas para-que elas possam desenvolver normalmente suas
potencialidades, p-roduzir de maneira correta e_obter resulta,dos çornpensadores pelo esforço do seu trabalho.
Aos defensores dessas idéias, cabe levantar bandeiras
reiviridicatóiias justas, perante as esferas de poder estadual
e fedeial, e estabelecer uma estrutura eficiente, capaz de promover mudanças sócio-económicas rápidas em prol da comunidade, em particular dos segmentos mais desfavorecidos.
A bem da verdade, precisamos vencer o isolamento e
mostrar para o pOvo que aS administrações estadual e federa1
estão mais perto da comunidade e preocupadas com os s-eus
problemas reais.
A evidência tem nos mostrado constantemente que o
exercício da democracia é tanto rriais p~ssível quando o gqvernante estiver próxiino do govern~do e quando este puder
se Sentir parte integrante-dO_- Governo:
-Apesar dos desequilíbrios regionais, das difiCuldades económicas e da recess'ão que continua persístente, espe'ró "um
avanço grande, espero que seja rec_onhecida. finalnie"n"té, a
importância dos ,.trabalhadores modestos na formação da riqueza nacionaL E preciso que se diga_que o homem do interior
já está convencido de que- vale alguma coisa. Ele não é mais
ing"ênuo, e sabe, ígllalmente, que os seus problemas ·só não
se r~solvem porque falta vontade e decisão política do Governo nesse. sentido, Sabe .mais ai:Qda, _que até hoje se fez
uma pólítica" não erit séu favor, mas em favor dos riCos e
dos _que são amigos dos poderosos. Portanto, o trabalhador
da pequena e média cidade e do campo sabe hoje que tem
direitos que lhe são sonegados. Ele sabe, ainda, que a política
oficial é paternalista e o modelo político, económico e social
é gerador de miséria em sua região.
Em minha opinião, o que eStá errado não _é só o que
teiJl_ s.iQo feito até agora em matéria de política comunitária,
Além çlos errps, .estr.at.ég~cos,. existem os erros de enfoque e
a falta de uma verdadeira diretrii: -nacional para os problemas
regionais. É justamente por essa definição que o povo grita
lá do interior -e pede ao GOverno que- seja mais ágil, mais
eficiente e mais piesente em suas atividades económicas.
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A prova de que existe uma necessidade urgente da presença gove:nam_ental !less~s áreas dis~antes é a ~nstatação
de que a situaçao soctal p1orou demats e os pobres viraram
miseráveis.
·
É preciso lembrar. finalmente, que o Governo tem um
compromisso- que precisa: cumprir com a ·BaiXada Cuiabana
em meu Estado, com os trabalhadores rurais da região e com
a Administração Estadual.
Sr. Presidente, S~ c Srs. Sen~dores, aproveito assim a
oportun}dade deste pronunciamento para fazer uma cobrança
ao Dr. Angelo Calmon de Sá, Secretário do Desenvolvimento
Regional da Presidência da República, no Sentido de autorizar

a liberação de Cr$224.000.000,00 via SANEMAT (Secretaria
de Agricultura do Mato Grosso), para a recuperação e ampliação do Hortomercado Dom Aquino.
São recur~os que já fóf~ril aprovados e necessitam apenas
de uma autonzação supenor para seguirem o seu destino.
Os pequ~n?s agricult?res, responsáveis pelos produtos hortifruttgranJetros da Baixada Cuiabana, que dependem diretamente do Hortomercado Dom Aquin-o, ~e-spêfâtrt para breve
a chegada do dinheiro autorizado para as reformas.
. E justamente agilizando o cumprimento dos seus compromissos q~e o Governo conseguirá ganhar a confiança e o
reconhecimento dos que necessitam dos seus préstimos.
Independentemente de posicionamento partidário ou de
qualquer conotação de ordem ideológica, devemos olhar em
primeiro lu~ar par_a o_ ~~m-estar da sociedade e para o progresso ~o Pais. Assim, o que for feito -de correto, em benefícios
dos mats pobres, merecerá o nosso aplauso e o que for feito
errado, no sentido de prejudicá-los, merecerá a nossa crítica
e o nosso_ voto contrário.
'
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes_- Eduardo Suplicy- Hugo Napoleão ----'- Lucídio Porte lia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene\'ides) - Cpncedo
a palavra ao nobre Seriador Maurício Corrêa~ (Pausa.)
-S:- Ex~ não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esgotado
__
o tempo destinado ao Expediente,
Presentes na Casa 50 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA_CÂMARA N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem d_o Dia nos termos do
art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno,
combinado com o art. 64, § 2-?, da Constituição)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 19, de 1992 (n'2.154/91, na Casa de origem),
df' iniciatiVa do Presidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atas
do Poder Público, -e dá outras providênciaS, tendo
PARECER, proferido em plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao projeto e às
Emendas n<;S 2 e 3; nos termos de substitti.fivó que oferece; e contrário à Emenda n~ 1.
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Na sessão anterior foi lido o Requerimento n"' 355, de
1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa, de preferência
para ~ votação do substitutivo sobre o projeto, que não foi
aprectado por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço verificação-d: quorum com o apoiarnento dos Srs. SenadoresJutahy
Magalhaes, Magno Bacelar e Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~É regimental
o requenmento de V. Ex~ Será feita a veríficação solicitada
pelo nobre Senador.
A Presidência vai suspellâer a sessão por 10 minutos
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadore;
a plenário.
A Presidência entende que esta ausênCiã -hoje decorreu
do comparecimento dos Srs. Senadores à ComissãO Parlamentar de Inquérito, que somente à 15h15min de hoje terminou os Seus trabalhos que se iniciaram âs 10 horas. Foi; sem
dúvi~a, uma jornada estafante, mas esperamos que daqui a
40 mmutos os Srs. Senadores ret_omem ao Senado Federal
para a retomada dos trabalhos parlamentares.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem
os seus lugares para se proceder à verificãção de quorum.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Josaphat Marinho
Magno Bacelar
Onofre Quinam
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Cid Sabóia de Carvalho
Humberto Lucena
. ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Juta]]y Magalhães
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevic:les) - A Presidência vai proclamar o resultadO.
--..::Votaram SIM 3 Srs. Senadores; .c NÃO 2. Houve uma
abstenção.
Total de votos: 6.
Não havendo Quorum, a Presidência suspende a se_ssão
por 10 minutos, após os quais procederá a uma nova verifi~
cação.
A Presidência se anteCipa em esclarecer aos Srs. Senadores, qU:e pennanecém em plenário, que a ausêricia" dos colegas
decorreu- do comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que somente às 1Sh15miil de hoje encerrou os seus
trabalhos.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e42minutos a sessão é rf!a- ,
berta às 15horas e 44 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está.reaberta a sessão.
Pe"ço aos Srs. _Senadores_ que ocupem os seUs lugares.
Vamos processar nova votação, embora a Presidência
entenda que é evidente a falta dequorum em plenário. Porém,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaberta a sessão.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Vamos processar nova votação. embora a PreSidência
entenda que é evidente a falta dequorum em plenário. Porém,
para cumprir o rito_ reginl.entaJ, peço aos Srs. Senadores que
votem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao Senador Humberto Lucena, que se encontra
na cabina telefônica, que venha imediatamente ao plenário:
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, é indiscu·
tível a falta dequorum, mesmo pelas razões que V. Ex~ já
expendeu na Presidência. Estamos aqui apenas cinco ou Seis
senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Realmente,
a Secretaria-Geral da Mesa visualiza apenas a presença err)

plenáriO:de sete Srs. Senadores. Então, é _evidente a inexistência: dequorum.
A votaçãO -da matéria fica. adiada. _ .. _. _ _ ·- _ . _
As demais matérias constante!!. da Ordem do Dia fiCam~
com a apreciação sobrestada nos termos _do § 2~ do a.tt. 64,
da Constit~ição.
São as seguintes as matérias adiadaB:

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27 DE )992
(Incluído em Ordem do Día nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado
·
de Mato GrOsso. (Dependendo de Parecer.}

-3PROJE10 DE DECRET0LEQISLAT!VO W28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos te~:mos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão~ em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 28;~de 1992 (n' 31/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifUsão ·sonora
na Cidade de Jú_lio de Castilho~, Estado do Rio Grande do
SuL (Dependendo de Parecer.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 29, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos tefmos do
art. 353, parágrafo únicO, do Regimento Interno)
Discussão, em· turno úniCo~ do Projeto de Decret9 Legi~_
lativo n' 29, de 1992 (n' 37191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à ~ádio Jaguari~ana
de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Aracati, Estado do Cearâ. {Dependendo de
Parecer.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'30, DE 1992
(Incluído em Ordem d9 Düt nos- terinos dO
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, eitt turrio único, do Projeto de Decreto Legislativo no 30, de 1992 (n' 48191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro AZul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Ce,rro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)

-6PROJETO DE DECRETO L~01SLATIVO N" 31, 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 no 31, de 1992 (n' 49191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e _imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiás ..(Oependendo
de Parecer.)_
·

-7-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 3Y,~ DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
- art. 353, ·pa-rágrafo único, do ~eg~fueritõ I_fttérno).
-D-iScussão.
turno ániCÕ, do-Projeto de-Decreto Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão. à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonor.a na Cidade de Votuporanga, Estado_ de São Paulo.
(Dep~ndendo de Part?cer.)

em

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos- te"rmOS dO
art. 353~ parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno úni_co, do Projeto de Decreto-Legislativo·n~ 33, de 1992. (no:- 52/91, na_Çâmara Qos Deputados),
quC aprova 0: ato que outorga penilissão à Rádio Cidade de
Camb~Jí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Ciàade de Camb:uí, Estado de .Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 34, 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 no 34, de 1992 (n' 55191, na Câmara ôos Deputados),
que aprova o ato que oUtorga permissão' à Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto
S<?ares, Estado da Bahia.(De~ende_~do de Parecer.)

-to.:..
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 35, DE 199;2 ·
- - (Incluído em Ordem do Dia rios termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno únicó,"do Projeto-de Decreto Legislativo n' 35, de 1992 (n' 57191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda.,' para explorar serviço de radiodifusão sonora
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na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do SuL (Dependendo de Parecer.)

-!lPROJETO DE DECRETO LEG!SLA'f!VO N" 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 3_53, parágrafO único, do Regimento Interno
Discussão, em turno único,-do ProjetO-de Decreto Legislativo n" 3~. de 1992 (no 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar -serviço de radiodifusão sonora ria
Cidade de Mutuipe, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
- 12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'' 37, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art, 353, parágrafo único~ do Regimento Interno)
Discussão, em·turrio único, do Projeto de Decreto Legislativo n'' 37, de 1992 (n" 70/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a pcnnissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para explorar serviço de·radiodifusão sonora em freqüêncí3. modulada na Cidade de
Birigui~ Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
-13PROJETO DE DE_CRETO LEGISLATIVO N"38, DE !992
(Incluído em Ordem do Dia n-os termos· do
art. 353~ pafágrafo único, do Regimento Iriterno_)
Discussão, em turnO único; do ProjetO de Decreto Legislativo nn 38, de 1992 (no 74/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova ato que outorga permissão à Rádio FM do Barro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão Sonora na Cidade
de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regim~nto Interpo)
Discussão, em turnO úniCo, 'do.Projetb-de Decreto Legià~
lativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Càmara"dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ·à ·Rádio Cadque
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviçO de radiOdifusãO
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado de São PaUlo.
(Dependendo de Parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em t~rno único, do Prqjetp d~ D~cr,eio (egislativo n' 40, de 1992 (n' "88/91, na Câmara do~ Deputados),
que aprova o ato que renova a-permissão outorgada à R~dio
Sepé Tiaraju Ltda.~ para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande
do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-16PROJETO DE DECRETO LEGlSLA-TI\'0 N'41, 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' 41, de 1992 (n" 89/91, na Câmara, dos Deputados),
que aprova o ato que renova à permissão .o.utorgatla à Rádio
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iuazeiro da Bahia Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)
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termos regimentais, a transcrição, nos Anaís do-senado Fede~
ral, do Editorial publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição
de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso
Nacional''.

-23REQUERIMENTO N' 139, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento 1{' 139, de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais -do Senado
Federal, do artigo "Ode ao Campeão", de autoria_do Deputado Ulysses Guimarães, publicado no jor_naf-Correio BraZiüense, edição de 5 de abril de 1992.
-24REQUERIMENTO N' 161, DE 1992
Votação, ·em turno único, do Requerimento n" 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcriçãõ~'rtos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados pelo Presidente da_República,
por ocasião das cerimónias de posse do Ministro Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
-25-

REQUERIMENTO N' 171, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 171, de
1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do editorial "Poli valência do Metró", publicado no
jornal Correio Braziliense, edição de 20 de abril de 1992.

-29REQUERIMENTO N• 268, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268. de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Int~rno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Co~issões da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nac}onal.
-·3D-

REQUERIMENTO N>' 289, DE 1992
_
Votação, em turno único, do Requerimento n9 289, de
1992, de autoria do Senador Dario Pereira·, solici~aild9 a tramitação Conjunta do Projeto de Lei do Senado n'~ 36, de _1992,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe Sobre a aquisição de bens móveis por ínter"médio de consórcios ou outra
forma associativa e dá outras providências, com os Projetes
de Lei do Senado n"' 146,188 e 319, de 1991, que já tramitam
em conjunto.
-31REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO W 108, DE 1991
Discussão, em turno único. da Redação Firial (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n'~ 148, de 1992) do
Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1991, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição da
merenda escolar, e dá outras providências.

-26-

-32-

REQUER1MENTO W 203, DE 1992
.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 203, de
1992, da Senadora Marluce_ Pinto, ·solicitando, nos termos
regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado n'1 287,
de 1991, de sua autoria, que "altera a denomin-ação da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA".

REDAÇÃO FINAL

-27-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 20, DE 1992
Discussão-em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 147, de 1992) do
Projeto de Resolução n~20, de 1992, de _iniciativa da ComíS:sâo
~e Assuntos Econômicos, que modifiCa -a-- Resolução n" 50,
de 19 de setembro de 1991.

REQUERIMENTO N>' 264, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 264, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado n' 121, de 1991, de sua
autoria, que "determina a contagem co~o tempo de se_rviço
no exterior, para todos os fins, o tempo de licença de diplomata
cônjuge de diplomata em exercício no exterior, nos termos
da Lei n' 5.887, de 31 de maio de 1973".. ~

-33PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 107, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 107, de 1991 (n' 1.877.'83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos. Pessoais cal:l-Sa~os
por Veículos Automotor_es de Vias Terrestres (DPVAT), tendo

-28REQUERIMENTO N' 267, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 267, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita F6deral, ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e à Caixa Económica
Federal e dá outras providências.

PARECER favorável, sob n' 40, de 1992, da Comissão
-

De Assuntos Económicos.

-34PROJETO DE LEI DO SENADO N>' 106, DE 1991
Discussão,_~m t~:~rno úniCO~ do Projeto_ de Lei do Senado
n9 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
acrescenta dispositivos ao art. 8" da Lei n 9 8.134, de 27 de
dezeni.bro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outrás providências, tendo
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PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador
Cados Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RES_OLUÇÁO N° 6, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
-35art. 336, c, do Regírnento Interno)
Discussão, em turno Unico, do Projeto de Resolução n"'
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' I, DE
6, de 1992, de autoria do Senador Raimundo Lira, que pror1992
roga a validade da Resolução do Senado Federal n"' 96, de
1989, tendo
Discussão, em primeiro" ttifriO;~âa Proposta de Emenda
à Constituição n" 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
PARECER favorável, sob n" 90, de 1992, da Comissão
Cafeteira. que <H.'Tescenta alím~a c ao m_ciS\) HL Jo art. 150.
- de Assuntos EConômicos~ (_Dependendo de Parecer
da Constituição F~deral. (2• _sessão de discuss:!o.)
. sobre o Substitutivo, de Plenário)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Está encerO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presirada
a sessão.
dência corivoca--seSsão extraordinária a realizar-se. hoje, às
16h30min, com a seguinte
(Levanta-se a s"eSStio às 15 horas e 46 minutos.)

Ata da 102a Sessão, em 4 de junho de 1992

za. Sessão I .egislativa Ordinária, da 49" Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
À!i 16 TTORII~ 17 ,1(} MTNIITO~, IIC'1111M-W7 PRESPNTI'~ O~ SI<~. SI'NIIl>OI<I'.~:

Alexandre Costa - Ama1:onino Mendes - Antonio
Mariz - Bcni Vcras - Carlos nc·carti - Carlos J>atrodnio
- Chap.ac; Rodri,!!ucs - Cid Sahóia de Carvalho - Dario Pereira - I :duardo Suplicy - Flcio Álvarc~ - Fpitácio CaJeteira - I'I;Jviano Mcln - Oarihaldi 1\lvc:r:. Filho - Gerson
Canmta - <iuilhcriTK" Palmcira - llcnriquc Almeida - Hugo Napotcno - HumhC"rto Iuc-ena- llydckcl Freitas- Iram
Saraiva - Irapuan C'osta Júnior - Jarha~ Pas~rinho- Joao
<~1lmon - Jon"< l'inhoiro - Jo<nphat Marinho- Jo<~ Pogaça - Jo~ Paulo Bio;;ol - Jos~ Richa - Jutahy Magalh~cs l.avnio;;if'r Maia - I rvy Dia~- 1 ouremhrrg Nune:-o Ro~:ha
I ouriv<tl Baptista - l.uddio Portclla - Magno Bacelar Márcio I m'l'n.la - Mar~:o Mac-icl - Mário Covas - Marluce
Pinto - Maurfcio Corre-a - Mauro Bcncvidcs - Moisés
/\orno - Nelson Wodckin - Noy Maranhao - Odacir Soares - Onofrr ()uimm - Ra~:hid Saldanha Drl7i - Raimun~
do I ira - l{onaldo Arar,:ão - Ruy Ba~:clar - Valmir Campe~
lo- Wil<>rm Martin<o.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o-comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Svbre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
- ·

É lida a seguinte
Curítiba, 4 de junho de 1992
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que amanhã, dia 5 do corrente, estarei na cidade de Campos, Estado do -~io d~ Janeiro,

onde participarei da Conve·nção do Partido Trabalhista Brasileiro --PTB --e de diversos e_ventos de natureza políticopartidária.
Aproveito o ensejo para· renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - A matéria
lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos_ que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
-São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 356, DE 1992
Requeremos utgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Re_gimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n9 52, de 1992, que aprova a indicação, por parte do Presideflte
da República, de membros da ComísSão Ditetora do Programa
Nacional de Desestatização.
·
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. - Marco Maciel,
Humberto Lucena, Esperidião Amin, Chagas Rodrigues, Mauricio C01-rêa, Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N• 357, DE 1992
Requeremos uigência, nos termos _do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 53, de 1992, que aprova a indicação, por parte do Presidente
da República, de membros da Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1994.- Humberto_ Lucena, Esperidião Amin, Chagas Rodrigues, Maurício Corrêa,
Ney Maranhão, Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
W 6, DE 1992
(Em regime de urgênda, nos !ermos do
do Regimento Interno.)

ar~.

336, c,

Discussão;em turno único, do Projeto de Resolução n" 6, de 1992. de autoria do Senador Raimundo
Lira, que prorroga a validade da Resolução do Senado
Federal n'' 96, de 1989, tendo
Parecer favorável, sob n·• 90, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
(Dependendo de :parecer sobre o Substitutivo, de Plenário.)
-Sobre a mesa, parecer da Cotnissão de Assuntos
Econômicos que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 158, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a
Emenda Substitutiva (de Plenário) ao Projeto de Resolução n~ 6,--de 1992 que "prorroga a validade da Resolução do Senado Federal n~ 96, de 1989".
·
Relator: Senador Elcio Álvares
Tendo em vista o térmi"no do prazo de vigência da Resolução n~ 9_6 que "Dispõe sobre limites globais para as operações
de crédito externo c interno da União, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal
e estabelece limites e condições para a· conces-são--de garantia
da União em operações de crédito externo e interno'.- coube
à Comissão de Assuntos Económicos examinar -proposta de
iniciativa do Senhor Senador Raimundo Lira visarido a "prorrogar a validade da Resolução do SenaÇ-o Federal n~ 96, de
1989".
2. Uma vez proferido o parecer favorável da CAE. o
projeto foi a Plenário onde recebeu Ernen:da Substitutiva de
autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães, retornando à
esta Comissão para apreciação.
3. São as se-guintes as razões apresentadaS pelo ilustre
Senador na justificação:
-a) a primeira, de natureza formal, rejeitada, por incor~
reta, a prorrogação do prazo de vigência da Resolução n"
96, urna vez que a mesma teve sua vigên'cia -expirada antes
de concluída a sua tramitação, não cabendo pois, em obediência à boa técnica legislativa, prorrogar um instrumento normativo que na realidade não existe legalmente desde 31-3-92.
b) a segunda, de mérito, conclui pelo resta~elecimento
da referida resolução mediante exclusão do prazo de vigência
alegando que a sua aplicação, pelo prazo de dois anos comprovou a validade da mesma conforme posta, e, lembrando que
a qualquer momento, se as circunstâncias o recomendarem,
as suas disposições poderão ser alteradas através de nova resolução.
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4. Analisamos as razões acima mencionadas e entendemos a oportunidade da emenda no sentido de supri i o vaziO
legal criado pela cessação dos efeitos normativos da Rc::-,olução
n" 96, bem como a jUsteza e cürteção da proposta nera cOntida
no tocante à sua parte formal.
No que tange à exclusão do prazo de vigência, acreditamos ser de melhor alvitre a fixação de um prazo determinado, tendo em vista o inieresse do Senado Federal em rediscutir os termos do referido instrumento normativo, de modo
a aperfeiçoar os mecanismos de controle por parte desta Casa.
Assim, com este _objetivo, foi constitUído, no âmbito da
Assessoria Legislativa, grupo de trabalho para discutir com
o Poder Executivo, Sob a supervisão direta do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, as limitações contidas
no texto atual e propor uma nova redação, que melhor atenda
à competência constitucional atribuída à Câmara Alta.
Isto porque os dois anos de aplicação dessa resolução.
conforme os termos atualmente postos, tem justamente demonstrado a sua vulnerabilidade quanto ao ohjetivode assegurar o perfeito exercício da competência exclusiva do Senado
Federal em maté!Ja de contratação de operações de crédito
externo e interno.
Face ÇtQ exposto. somos pela aprovação parcial da Emenda n'-' 1 -de Plenário- na forma da seguinte Subemenda:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•• 6, DE 1992
.
''Restabelece a Resolução n~96, de 1989, do Senado
Federal."
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É restabelecida até 31 de outubro de 1992 a
Resolução n" 96, de 1989, que dispõe sobre limites globais
para as operações de crédito externo e interno da União,
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder
Público Federal e estabelece limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo
e interno.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente :- Elcio Álvares. Relator- Ronaldo Aragão
- -Eduardo SuPHci- Esperidião Amin - Marco Maciel José Eduardo --João· Rocha-- Meira Filho- Ney Maranhão
- Ron~~ _Tito - Nelson W edekin - Ruy B~celar - Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui pela apresentação de um novo substitutivo.
Coinpletada a instrução d?_ll].até~ia,_passa-se à_ d_isç_ussão
do projeto. do substitutiVO âe plenário e do substitutivo da
Comissão_ de Assuntos EcopôQ.Iic_os, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1''
Secretário.
---É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 358, DE 1992
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, item 4
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação d~
Substitutivo Je Plenário antes do Substitutivo da CAE e do
projeto.
- ·Saladas Sessões, 4-6-92. - Jutahy Magalhães.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca·
minhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresentei esse requeriinento pedindo preferência, porque na manifestação anterior da Comissão de A~suntos Econômicos o parecer prorrogava a Resolução n" 96/89, e o prazo
já havia se extinguido, porque era - não me recordo bem
agora - um prazo anterior ao do parecer. E não pOderia
ser prorrogado aquilo que tínha deixado de existir. Por essa
razão, foi apresentado substitutivo, agora fixando, sem prazo,
a nova resolução. sanando, portanto, aquele equívoco da Comissão. Pelo menos foi essa a minha intenção, e acredito_
que isso deva ser atendido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do substitutivo de plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
_______ _
sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto e o substitutivo da Comissão de Assuntos Econômicos.
-A matéria vai à Comissão Diretora a fjm de §.e _redigir
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferec~itdó a redação do
vencido, que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 159, DE 1992
Da ComisSão Dii'etoraRedação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Resolução n~ 6, de 1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução n' 6. de 1992, que restabelece a Resolução. n• 96, de
1989. do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão. 4 de junho de 1992.Mauro Benevides, Presidente - Luddio Portella, Refator Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AOl'ARECER N• 159, DE 1992
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Resolução n~ 6, de 1992.
,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno 1 promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
• DE 1992
Restabelece a Resolução o~' 96, de 1989, do Senado
Federal.
Art. 1~ É restabelecida, sem prazo final de vigência,
a Resolução n' 96, de 1989. do Senado Federal, que dispõe
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sqbre limites globais para as operações de crédito externo
e interno- da União, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal e estabelece limites
e condições para -a conCessãO" de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3? Revogam~se o art. 15 da Resolução n"' 96, de
1989, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus·
são o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides)- PB.ssa-se agora à votação do Requerimento de urgência, n~ 356, de 1992,
lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo
no 52. de 1992.
Em votaçãO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fígurará na Ordem do Dia da segunda sessão- ordinária sU.bseqüente.
------O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ago·
ra à votação do Requerimento de urgência, n"' 357, de 1992,
lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo
no 53, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fígurará na Ordem _do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência convoca seSsão extraordinária a realizar-se hoje às 17
horas, com a seguinte.

ORDEM DO DIA
1

Redação Final
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 108, DE 1991
Discussão em turno único; da Redação Final (oferecida
pela Comissão DU"etora éin sei.i Parecer n~ 148, de 19~) do
Projetô de Lei do Senado n• 108, de 1991, de autona da
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composi"ção-da
merenda escolar, e dá outras providências. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 54 minutos.)
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Ata da 103a Sessão, em 4 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 17 ffOR/\.9, /\C'rTAM8f7 PRf7Sf7NTf7Ç 09 SRS.
SPN/\fJOI~F~:

Alexandre Costa - Almir Gahriel - Ama'Zonino
Mendes - Amir I ando - Antonio Mari?. - Bcni Vcras Carlos IJco'C'nrli - Carlotõi Patrocfnio --Chagas Rodrigues Cid Sah(lia <.lt• C'lrvalho - Dano PC'rcira - Hl.Juartlo Suplicy
- FIC'iO Álvares - l'pitftrio Cnrctcira - Flaviano Melo Oarihnltli AlvC'~ Filho - Cicr..,on Camata - Ouilhcrme Palmeira - llcnrique AlmC'ida - I luv;o Napolc:\o - llumhcrto
l.u<."cna - llyd<.•kcl J'rcitas --Iram Saraiva - lrapuan Costa
Júnior- Jarha~ Pa..,..,arinho- .lc'lc'lo ('almon -Jonas Pinheiro- Josaphat M<'rinho - Jo~c- l"ogaça - JOS(o Paulo Biso! Jo."-é' Hi<.·ha - Jutnhv Marralh!'tt'"- - Lavoisier Maia - l.evy
Dias - I oun:mhC'ri Nun·(."; RoC'ha - 1 ourival Baptista I.uddio Portclla - Magno Bnr('lar - MárC'io I acerda Mar<."o MaC'icl - Múrio c'ova~ - Mnrlu<."C' Pinto - Maurf<."io
Corrl\a - Mnuro BC"nevidC"~ - Mt>ira l:ilho - Mois~s Ahrão
- Nelson Wt>dt>kin - Nt>y Maranh:to - Odndr Soares Onofrr Ouinan - Rachid "ialdnnha Del7i - Rnimundo I ira
- Rona\do Aragrao - Ruy BarC'lar - Valmir Campclo- -Wil-

son Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 _Srs. $Criadores. Havendo número -regimental, declaro aberta a sessão. __
Sob a proreção de Deus, inici3mo"s nossOS trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa. requerimentos que serão_ lidos pelo Sr. 1'' S_ecretário.
Sãó lidos os scguíilies
REQUERIMENTO Ne 359, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos_ do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de_ bccreto Legislativo
n'' 54, de 1992,_que aprova -o texto das Effiendas ao Protocolo
de Montreal sobrc substâncias que destroem a camada de
ozónio, adotadas em Londres, em 29 de junho de 1990.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. -Marco Maciel
- Humberto Lucena- Esperidião Amin- Chagas Rodrigues
- Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N' 360, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n" 55, de 1992, que aprova o texto da Convenção sobre Zonas
Úmidas de Importância Internacional, Especialmente comó
Habitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, cm
2 de fevereiro de 1971.
Sala das Ses!iões, 4 de. junho de 1992. -Marco Maciel
- Humberto Lucena- Esperidião Amin- Chagas-RoO.rigues
- Ncy Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Esses rc4uc·
rimentos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos
do art. 340, inciso IT, do_Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora cm seu Parecer o" 148,
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n" 108, de 1991.
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição da merenda escolar, c dá outras provi~
dências.
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação dC emendas.
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto de lei vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a rcdação final aprovada:
Red_ação fmal do Projeto de Lei do Senado n~ 108,
de 1991, que "dispõe sobre a composição da merenda
escolar e dá outras providéncias".
O Congfesso_Naciorütl decreta:
A-rt. 1'' A merenda esçola~ servida na rede pública de
ensino será conStituída de produ-tos compatíveis com os hábitos alimentares de cada estado.
Art. 2'.> A merenda escolar será composta, obrigatoria~
mente, de produtos locais.
Art. 3·~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4P Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem_ do Dia.
J - PasSa-se à apreciação do Requerirrlerlto d.C Urgência n"
359, de 1992. lido no Expediente, para o Projeto de Decreto
Legislativo n~ 54/92.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Ordcril
-ao Dia da segunda sessão ordinária subseqüenté.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
apreciação do Requerimento de _Urgência, n~ 360, de 19"92,
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ORDEM DO DIA

lido no Expediente. para o Projeto de Decreto Legislativo
n" 55/92.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores 4uc o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento. a matéria a que se refae figu~
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüentc.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária _a realizar-se hoJe, às
17h5min com a seguinte

Redação Final
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 20. DE 1992

DiscusSão. em t~rno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Dire-tOra ein seu Parecer n\' 147, de 1992),
do Projeto de Resolução n" 20. de 1992, de-iriiciatiV3 da Comissão de Assuntos Económicos, que modifica a Resolução n~
50, de 19 de setembro de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar. declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessào às 17_horas e 4 minutos.)

Ata da 104a Sessão, em 4 de junho de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presid~ncia

do Sr. Mauro Benevides

ÀS !71TORA.Ç Ti 5 MfNU1DÇ, AC'HAM,Ç1' PR1'S1'NSR~. SI'NAIIORI'S:

Tf'.Ç OS

Alexandre Costa - Almir Gahricl - Ama:ronino
Mendes - Amir I ando - Antonio Mariz - Bcni Vcras -

Carlos Dc'Carli - Carlns Palrodnio - Chagas Rodrigues Cid Sahóia dc Carvalho - Dario Pereira - Ftluartlo Suplicy
- Brio Álvares - Fpitác-io C'afctcira - Flaviano Melo Garihaldi Alvr'lõ I'ilho - Ocrcoon Camata - Ouilhcrme Palmeira - llcnrique Almeida - !Iugo Napolel\0 - llumherto
1 uccna - (Jyuekel Freita• - Iram Saraiva - Irapuan Costa
Júnior - Jar.has ·r•aSsarinho - J~o Calmem -Jonas Pinheiro- Jo•~ Fogaça - Jos<: l'aulo Biso! -José Rkha - Jutahy
Magalh:'lcs - Lavoisier Maia - Le-vy Dias - I ourt"mherg
Nunes Rocha - I.ourival Baptista - Lucfdio l>cme-lla Magno Bace-lar - Márrio I arerda - MarC'o Macicl - Mário
Covas - MarhJC'C Pinto - Maurício Cnrre-a - Mauro Benevidcs - Mt>ira Filho - Mois~s Ahrão - Nelson Wcdckin Ncy Marnnhâo - Odac:ir Soare~ - Onofre Quinan - Rarhid
Saldanha Del7i - Raimundo 1 ira - Ronaldo Ara~ão - Ruy
U.."lcC'"lar - Valmir Campclo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento d~ 56 ~rs. S~~a~~r~s. ija-_
vendo número regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus, iniciamos no~so!> tra~alhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.

n" 56, de 1992, que aprova o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos
e sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, em 22 de
março de 1989.
Sala das Sessões, 4 de_ junho de 1992. - Marco Maciel
- Humberto Lucena- Esperidião Amin- Chagas Rodrigues
- Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N• 362, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c
do Regimento Interno, para a· Mensagem n" 201, de 1992,
do Senhor Presidente da República, encaminhando ao Senado
Federal, proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito
externo no valor de US$22.000.000,00. (vinte e dois milhões
de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interarnericano
de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Fundo Nacíonal do Meio Ambiente - FNMA.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. - Marco Maciel
- Ney Maranhão - José Eduardo_ - Esperidião Amin Chagas ~odrigues - Maurício Corrêa - Humberto Lucena.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Estes requerimentos Serão apreciados após a Ordem do Dia, nos termos
preceituados pelo art. 340 inciso II do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 361, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art.. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Dec_ret.o Legislativo

Item 1:
Discussão em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Dfretora em seu Parecer n'-' 147,
de 1992) do Projeto de Resolução n' 20, de 1992. de
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iniciativa da Co.miSsão de AsSuntos Êconômicos, que
modifica a Resolução n" 50. de 19 de setembro de 1991.
Em discussão a rcdaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão~ sem apresentação de emendas,
a redação final é conSTdcrada definitivamente_ aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação Final do Projeto de Resolução na
20, de 1992.

Faço saber que o-seriado Fe-deral, aprovou, e eu,
,Prcsidt!nte, nos termos do art. 48, item 28, do

Regimento Interno, promulgo a seguinte
, DE 1992

RESOLUÇÃO N"

Modifica a Resolução no 50, de 19 de setembro
de 1991.

Art. 1·• O art. 1", parágrafo único, inciso III da Resolução·nQ 50, de 19 de setembro de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Junho de 19,92

Passa-se agora à votação do Requerimentp de Urgêilcia
nn361, de 1992, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto
Legislativo no 56, de 1992. .
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Di~ da segunda sessão ordin~ria subseqüeüte.

O SR. PRESIDENTE (Mauro J\enevioes) ,.- Pa.ssa,se agora à votação do Requerimento de Urgência n" 362, de 1992,
lido no Expediente para a Mensagem n\> 201192.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da 2~ sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordin"ária a realizar.:-se hoje às
17hl0min, com· a seguinte

"III- Credor: Export-Import Bank of the United
Statcs - Exímbank.
a) valor: US$178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos c c-Inco mil e Quatrocentos e sessenta e nove dólares americanos);
b) juros: pãgos sCnl.CStfalinente e calcUladOS -à taxa
fiXa de 9,65% "ãõ âno-;durante tanto o período de carência -quantó o ·de paga~ento;
c) amortização: início da amortização ~o principal
da tranche relativa ao primeiro sãtélite-- 15 ae -fevereiro de 1995. Quanto à tranche reraiiva aO segUndo
satélite cm 15 de_ setembro de 1995;
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano, sobre
os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.·~

Votação, _em turno único, do Requerimento no 289, de
de autoria do Senador Dario Pereira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do S.enado n" 36, de 1992,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre a aquisição de bens móveis por intermédio de consórcio ou outra
forma associativa e dá outras providências, com os Projetes
de Lei do Senado n~ 146, 188 e 319, de 1991, que já tramitam
em conjunto.

Art. 2'' Esta _resoluçãO entra em vigpr na data ,de sua
publicação.
·
· ·
· --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a matéria constante-da Ordem do Dia.

Esgotada

ORDEM DO DIA
-1-

REQUERIMENTO No 289, DE 1992

1_992~

(Levanta-se a__sessão às 17 horas e _6Jminmos.l

Ata da 1053 Sessão, em: 4 de junho de 1992

za

Sessão

Le~islativa

Ordinária, da 49" Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presícl~ncia

do Sr. Mauro Benevides

- Flcio Alvart's - l'pitáC'io Caft't<-ira - Flaviano Mt'lo - óariÀS 17 TTORI\<i r; 10 M1NlrfOS, 1\('111\M,<;F PRF- haldi Alvt's Filho- 0<-rson C:imata- OuilhC"rmc- Palmt"ira-

SFNTF<; O<; >R<;..<;/'NI\/)01~1'<;:

Henrique 1\!m<'ida- llugo Napoleão -lluml>crto Lucena-

Alexandre Co~ta - Almir Gat'lriC.I - Ama?onino llydt>kt.•ll 'r<-itas -Iram Saraiva- Jrapuan Costa Júnior -JarMendes - Amir I ando - Antonio Mari?. ~ Beni Vcras - t'las Pa<;sarinho- João Calmon -Jonas Pínht>iro - Josaphat

Carlos De'Carli - Cario~ PatroC'fnio - Cha~a~ Rodrigues - Marinho - Jo<~ Fo~aça - Jost l'aulo Biso! -José Richa Cid Sah(>ia de Carvalho - Dario Pereira - Eduardo Suplicy Julahy Map,alhfie<- I avoisirr Mala- I.cvy Dias- !.ourem-
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hcrg Nun(''l. I{CX"ha - 1 ourival Baptisla - I uC"ídi~ Porlclla .Maf!OO Barelar - Márcio I aC'crda- MarC"o MaC"u:.•l - Mfln?
('.ovas - M;:~.rhiC'C' Pinto - Maurício \orrea - Mauro BeneVI-

dcs- Meira Filho - Moi•~• AhrAo -: Nel<on Wedekin - Ncy
MaranhAo- Odaeir Soares- Onofre Ouinan- Raehid Saldanha [)er7i - Raimundo I ira- Ronaldo Aragao- Ruy Bacelar- Valmir C'ampt'to-

Wil"~õon

Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Se~adores. Havendo número_ regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus, iniciamos_ nosso~ trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretáno.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 363, DEI992

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 40, de 1992, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do_ Trabal~o _d3: )5• Região, com sede
em Campinas- SP, e diCoU.tras providências.
Sala das Sessões. 4 de junho de 1992. -Humberto Lucena
- Fernando Henrique C3.rdoso :--_Marco Maciel- Maurício
Corrêa - Esperidião Amin- Ney Maranhão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação do Requerimento de Urgência, n~ 364, de 1992. lido
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 51. de
1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
· sentados. (Pausa.)
.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a qiJe se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqiieflte.
·
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convída os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes
para que venham imediatamente a plenário, já que vamos
submeter à votação indicaçãO de autoridades para compor
os tribunais superiores, Como neste exato mOmento, no plenário do Senado Federal estão presentes apenas 28 Srs. Senadores, segundo informa a Secretaria-Geral da Mesa, há a expectativa de que os Srs. Senadores que estão nos respectivos
REQUERIMENTO N• 364, DE I992
-gabinetes venham a plenário, a fim de que se garanta quorum
Requeremos urgência, -nos terrilos -do ãr(.--_33_6~ alínea c, para a apreciação da matéria. É preciso garantir q_uorum l?ara
do Regimento Interno, para o Prqje_t_g__ de J,.._~i da Câmara
a apreciação dessa matéria, repito, para cuja apreciação- é
n• 51, de 1992, que reajusta pensão especial concedida pela
necessário o comparecimento de 41 Srs. Senadores; e na Casa
Lei n9 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina
estamos
com 52 Srs. Senadores. É o apelo_ d~ Pre,sidência.
Vasconcelos Fieirc.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiSala das Sessões,4 de junho de 1992. ___,Humberto Lucena
dência convoca _se_ssão extraordinária a realizar-se hoje, às
- Ney MfJ,ranhão - Marco Maciel - Esperidião Amin 17h15min, com a seguinte
Chagas Rodrigues- Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, inciso II do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
·

Votação, em turno únicó, do Requerimento n"289,
de 1992, de autoria do Senador Dario Pereira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senadon" 36, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva.
que dispõe sobre a aquisição de b_ens móveis po~ _inteE- _
médio de consórcio ou -outra forma associativa e d{
outras providências, com os Projetes de Lei do Senado
n'' 146, 188 e3!9, de 1991, que já tramitam em conjunto.
-

_
_
Em vOtãÇlío.
Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O ProjetO de Lei do Senado n 9 36, Passãrá a tramitar
em conjunto com os de n'' !46, 188 e 319/91.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante- da Ordem do Dia.
Passa~se à""votação do Requerimento de Urgência n 9 363,
de 1992, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 40/92.

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N• 139, DE 1992
Votação, em turno tínico, do Requerimento n~ 139, de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitartdo,
_ IlQ$, terPJ.os regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Ode ao_ Campeão", de autoria do Dep~~
tado UlyssesGuimarães, publicado no Jornal Correio Braz•liense, f!dição de 5 de abril de 1992.

-2REQUERIMENTO N• 264, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerim-ento n" 264-, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto_d.e Lei do Senado n9 121, de 1991, de sua
autoria, que "determina a contagem como tempo de serviço
nó exterior' ·para todos os fihs, os-períodos em que o diplon:tata
cônjuge de serviço no exterior, p-aYa todos os fi":s, para acompanhar cónju_ge no exterior, nos termos da Lei p_9 5.887, de
31 de maio de 1973'".
-OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar,_está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14 minutos)
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Ata da 1063 Sessão, em 4 de junho de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49a l..egislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidl'ncia do Sr. Mauro Bem·vides
À.~ 17 Jr()RJ\Ç P 1.~ MTN!rm.~. AC'TTAM-~F PRT?SFNTI1'i OS .'il<'i. SFNI\IJORI'S:

Alexandre Costa Ml'ndc~

Almir Gahric:l -- Ama7onino

- Amir I ando - Anlonio Mari7 - Beni Ve-ras -

C'arlos Dc'Carli -

Cario~

Patroc-ínio - Cha!!as Rodrigues -

Cid Sah6i:1 de- Carvalho - Dario l,erc-ira - Fduardo Suplicy
- Flcio Álvare• - Fpitácio Cafeteira - Flaviano Melo Garihaldi Alve'i Filho - Oerson Camata - Guilhc:rme Palmeira - ll<"nriqur Alml"ida - I Iugo Napolc::io - llumherto
f.u('(."'na - llydt•kl~t J:rC'ita~ - Iram Saraiva - lrapuan Costa
Júnior - Jarhas l,a'i'iarinho - J~o Calmon - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jo<;(< Fogaça -José l'aulo llisol Jo.~ Rkha - Jutahy MagaiMes - Lavoisier Maia - Levy
Dias - I ourrmhcrg Nunro; Rorha - l.ourival Bapti~ta J ucfdio l'ortt"lla - Ma~mo Bnrelar - Márcio I :•ccn.la M:1rro MadC'I - M{Jrio <'ova~ - Marlucc Pinto - MauriCio
Corre-a- Mauro Hc-nC'Vidcos- Me-ira Filho- Mois('s AhrãoNelson Wedc-kin - Nt>y Maranhão- OdnC'ir Soares -:- Onofre

Ouimm- RnC'hid ~<Jidanha lkr7i - Raimundo I ira- Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Valmir Campo lo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicianlos -nossOs trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 365, DE I992
Requeremos urgênCia, nos term6s-dõ ád. 33-6, alíri_ea C,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 46, de 1992, que altera a composição e aorgariização internado Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Região, com sede
em Brasília- DF, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. -Marco Maciel
- Humberto Lucena- M~mrício ·corrêa- Fernando Henrique Cardoso - Esperidião Amin - Chagas Rodrigues - Ney
Maranhão.
REQUERIMENTO N• 366, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do_ Regimento Interno, para ã. Mensagem n9 200, de 1992,
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado
Federal proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédfto
externo, no valor de CL$HUNG55.000,000.00 junfo à Me·
trimpex Trade, Service and Investiment Company Limited,
destinada ao financiamento integral da aquisição de peças

de reposição, materiais e equipamentos para diversas instituições federais de ensino.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. -Humberto Lucena
- Marco Maciel - Chagas RodrigUes - Maurício Corrêa.
OSR. PRESlOENTE (Mauro Benevides)- Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, inciso 1_1 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se a
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9139,
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, SOlicítando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais
do Senado Federal, do artigo "Ode ao Campeão". de
autoria .do Deputado Ulysses Guimarães, publicado
no Jornal Correio Braziliense, edição de 5 de abril de
1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a transcrição solicitada:
ODE AO CAMPEÃO
UlysSes Guimarães
Fascinante. É a história de Pedro Simon.
Não é solo, é orqUestra. Não é um, são :vários.
·Na fàUna política, é bicho raro, pelo regime de dedicação
exclusiVa, pelo casamento manogâmico e fiel ao seu ofício.
Não come, petisca. Não bebe, nem urna caipirinha.
Na mesa, nas vigl1ias, no diawa-dia, é o samba de uma
nota só: política.
·
Única concessão: o Internacional de Porto Alegre. Torcedor roxo do Colorado, não perde jogo, só para ele abre o
parêntese de apaixonada discussão ou hilariante gozação.
Há bons oradores, populares ou parlamentares.
Simultaneamente, bom no palanque e bom na tribuna,
no Brasil só conheço um: Pedro Simon.
No palanque fica em transe. Dá show, mágica sessão
de;: ectoplasma. Possesso, funde-s_e com a multidão, rege o
siléncio e o aplauso. Fala com a gOela, com os olhos, com as mãos, com o
tórax convulso, baila com as pernas. Campeão da tribuna
e do microfone. Um dos encantos e prestígio do Senado é
a preponderância da oratória sobre o pinga-fogo.
-~edro Simon é fundista VerbaLDiscursã até uma, duas,
três horas.

·------------------------------------------
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Na sessün legislativa do Senado de 1991, fez 52 pronunciamentos, 19 projetas_, 17 pareceres, 22 requerimentos e
emenda constitucional. Longa vi~gem_ pelo tonr d'horizon de
temas complexos e preocupantes da sociedade. A média _verbal
há de levar em conta que o calendário parlamentar é, na
verdade, metade do calendário gregoriano. _
.
É de perder o fôlego! Mais do que a quantidade, a qualidade da matéria.
Poderia, deveria mesmo, parar meu cavaco_ por aqui.
A estatística é a corisagra-çãO.
Sou seu companheiro há 30 anos. Não sou seu puxa-saco.

Nunca subi na vida como a aranha, pela própria baba. Como
homem, tem qualidades e defeitos. Aquelas absolvem estes
por larga margem.
Nossa fraternidade Permite, na infilriidade, chamá-lo carinhosamente de "o turco". Corno tem injusta fama de garrucha, em conversa vadia na roda do poire zurzi-lhe envenenada
farpa: e mão de palhaço. Estrategicamente metida no bolso,
na hora de pagar a conta, não sai com_ a carteira, rebelde
aos reiterados protestos do "deixa que eu pago, deixa que
eu pago". O maroto do Nelson Jobim espalhou a perversidade.
Dentre nós, era o único que agüentava o pique com o
parceiro de conversas quilométricas, Teotónio Vilela.
O "Louco Manso", como se auto-apelidava, sem mandato e ferido para morrer, era seu hóspede em Brasília. O
papo começava no restaurante. Até aí nós suportávamos. Locatários da noite, continuava só os dois. Não como o vigia,
que ansioso aguarda a aurora, mas como---a coriijã, irmão
das trevas e padroeira da sabedoria.
Como ele cruzei o céu e os pagos--do Rio Grande do
Sul. De teco-teco e em carros de amigos.
Programação de quarto, cinco e até mais comícios e reu·
niões por dia.
Sob sua liderança é assim. Haja garganta,_ saliva, fôlego
e pernas.
Em outubro de 1978, como caronãs do talento e erudito
deputado Otávio Brochado da Rocha, filho do último primeiro-ministro do governo João Goulart,__ professor Francisco
Brochado da Rocha, rumamos para concentrações nos municípios de Rio Pardo, Santa Cruz, Cachoeira do Sul, São Sepé
e Santa Maria.
A pontualidade, mania do Pedro, exigia Velocidade.
Defronte à cidade de Pântano Grànde, o carro despencou
ribanceira abaixo.
Levantamos, sacudimos a poeira, demos a volta por cima
e chegamos para os compromissos, conduzidos por veículo
amigo, entre os que nóS foram ·socorrer.
Gloso sua fras_e chave, quando ã mola da di~cordância
o põe de pé, como aviso aos navegantes de que lá vem pedrada:
"Não me leve a mal".
Não me leve a mal, Pedro, pelas inconfidências, como
um de seus (:Onfessionários. Sei que a vida o surrou muito.
Há trágicas cruzes familiares em seu caminho.
Para os bons, os olhos foram feitos .,..mã1s- pãra chorar
do que para ver. Os cegos choram, mas náo vêem.
Você -;e salvou, mais pela fé do que pela coragem. Pela
santa coragem da fé.
Não como consolação, mas como sincero reconhecimento, como brasileiro posso dizer à Nação: na· agiologia, _seu
homónimo negou Cristo trés vezes.
Pela honradez e serventia, você nunca negou o Rio Grande e o Brasil.
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O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 264,
de 1992, do Senador Marco Macicl, solicifando, nos
termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n·'
121, de 1991. de sua autoria, que "determina a contagem como tempo de serviço no exterior, para t·•dos
os fins os períodos em que o diplomata cónjuge. também em serviço no exterior, para todos os fins, para
acompanhar cônjuge no exterior, nos termos da Lei
n' 5.887, de 31 de maio de 1973".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presiente, o que
estamos votando?

to

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)Requeri·
menta n~ 264/92, solicitando, nos te_r_mos do art. 172, a inclusão
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 121,
de autoria do Senador Marco Maciel, que determina a contagem como tempo de serviço no exteiior, para todos os fins,
os períodos cm que o Diplomata cônjuge, também em serviço
no exterior- para todos os fins- possa acompanhar o cônjuge
no exterior, nos termos da Lei nn 5.837.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa·se à
votação do Requerimeiito de urgência, n~ 365, de 1992, lido
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 46/92.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
AproVado o Requerimento, a matéria a que se refere
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa·se à
votação do Requerimento de urgência, n~ 366, de 1992, no
Expediente, para a Mensagem n" 200/92.
Em votação.
Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que Se refere fígurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária suhseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presidência deixa um espaço de tempo de 10 minutos entre a sessão
que agora se encerra e -a nova sessão extraordinária, para
que os Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes venham
imediatamente ao plenário. É o apelo que a Presiden.:ia faz
aos Srs. Senadores para que possamos, em seguida, iniciar
a- apreciação daS iridicações de autoridades para compor tribunais superiores.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que estão aguardando a próxima sessão em seus gabinetes, entregues aos
misteres parlamentares, que venham imediatamente ao plenáR
rio, porque, Às 17h30min deveremos apreciar a indicação,
pelo Senhor Presidente da República, de Ministros que comporão, se aprovados forem os seus nomes, tribunais supeR
riores.
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O SR. PRESIDENTE~(Mauro Benevides) - A Presidência convoca s_essão extraordinária a realizar-se, hoje, às
17h30min, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

MENSAGEM N" 203, DE 1992
Escolha de autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n"' 149, âe 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n" 203. de 1992 (n" 167192, na origem), de 18 de
maio do corrcntt! ano, pela qual o Senhor Presidente da República submeti! à dcJlbt:ração do Senado o nome do Senhor
LEONALDO SILVA para compor o Tribunal Superior do
Trabalho no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na
vaga decorrente do término da investidura de Hélio de Souza
Regato de Andrade.
-2MENSAGEM N" 204, DE 1992
Escolha de autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n" 150, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n·• 204, de 1992 (n'' 168/92, na origem), de 18 de
maio do corrente_ ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~
blica submete à deliberação do Senado o nome do_ Senhor
MIGUEL ABRÁO NETO, para -ser reconduzido an cargo
de Supll!'nte de Ministro Classis1a Temporário, repreSentante
dos trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho,
no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término
de sua investidura.
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-3MENSAGEM N•' 205, DE 1992
_Escolha de autoridade
Votação, em turno único, do Parecer o·• 151, de 1992,
da Comissão de Constituição,- Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n" 205, de 1992 (n' 169/92, na origem), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
WALTER VETTORE para compor o Tribunal Superior do
"fr:<ibalho no cargo de Suplente_de f0inistro Classista Tempo-rãrió, iejJresentarite dos trabalhadores. no triénio de 1992
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Ger~
cino Evaristo.
-4MENSAGEM N• 206, DE 1992
Escolha de autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n\' 152, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cid;;tdaoia sobre a
Mensagem n" 206, de 1992 (n" 170/92, na origein), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do S_enado o nome do Senhor
ANTÓNIO MARIA THAUMATURGO CORT!ZO. para
compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro
-Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da
investidura de Norberto Silveira de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta~se

Nada mais

a sessão às 17 horas e 22 minutos.)

Ata da 107a Sessão, em 4 de junho de 1992
23 Sessão I .egislativa Ordinária, da 493 Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presid~ncia

do Sr, Mauro Benevides

À9 17 HOR/\9 F :m M1Nlrro9, IIC'H/\M-9!7 PREO<; .W~S. SI'NI\IIORF<;:

Sf'NTE~

Alexandre Costa - Alrilir Gahr"iCf --- Am37onino
Mcndcs - Amir I ando - Antonio Mari1. - Bcni Veras Carlos Dc'Carli - Carloc; PatrodniO - C'hagao11, Rodrigues Cid Sahúia dC" C'nrvalho - Dario P<.~rcira - h.luardo Suplicy
- Hcio Âlvarc~ --l•'pitádo ('afc-tCira :_ Flaviano Melo Garihalc.li Alves Filho - Ocrson Camata - Guilherme Pal-

meira -- I Icnriquc Almt>ida - I Iugo Napolc!\o - llumherto
l.uccna - llyc.lc-kcl Frcita.~ - Iram Saraiva - Irapuan Costa
Júnior - .larhas

Pas~arinho

- Joao Calmon - Jonas Pinhei-

ro - J a<aphat Marinho - Jos<' Fogaça - Jos<' Paulo Biwl José Ric:ha - Jutahy Magalh:tcs - I avoisicr Maia - l.cvy
Dias - I ouremherg Nunt"s Rocha - I ourival Baptista J.ucfdio l)ortC"IIa - Magno Bacelar - M~rcio I accrda Marco Macicl --Mário Covas - Marluce Pinto - Maurfcio
Corr~a - Mauro Bcncvidt"s - Mc.-ira Filho - Moisés Ahra.o

- Nelson Wt"dt"kin -- Ncv Maranha.o - Odacir Soares Onofre Ouinan - Rnchkl Saldanha Dcr7i - R.."limundo f.ira

- Ronaldo

J\ra~no-

Ruy Barclar- Valmir Campclo - Wil-

son Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o_comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciáthoÇódssõS trabalhos.
Vamos apreciar, a partir deste instante, a indicação ~e
autoridade. E indispensável o com:parecimento ao plenário
de pelo menos 41 Srs. Senadores. E o apelo veemente que
faço a todos os Srs. Senadores. Desloquem-se dos seus gabinetes para o plenário a fim de que processemos, a partir
de agora, a apreciação da indicação dos candidatos a Ministro,
indicados para o elevado cargo por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República e com manifestação da comissão com-
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pctente, no caso, a Comissão de Constituição, Justiça~ Cidadania.
Apelo, assim, a todos os Srs. Senadores que estão nos
seus gabinetes para que venham imediatamente ao plenário.
A Secretaria-Geial da Mesa informa que já estão no plenário 34 Srs. Senadores. Portanto, 7 Srs. Senadores comporiam o quorum indispensável à apreciação dessa matéria.
.
Com a chegada do S_enador Alexandre Costa, aproximamo-nos de 35 Srs. Senadores. Sol_içito um pouco mais de mobilização com a colaboração dos Chefes de Gabinete que devem
comunicar aos Srs. Senadores qlle há necessidade do comparecimento deles aqui no plenário, para que alcancemos o quorum
indispensável à apreciação da indicação de_candidatos a_ cargo
de Ministros de tribunais superiores.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
Sen revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há pouco
votamos o Requerimento n" 139, de 1992, para transcrição
nos Anais do Senado do artigo "Ode ao Campeão'', de autoria
do eminente Deputado Ulysses Giliinarãcs,- sobre o nosso
colega Pedro Simon. Li o artigo por gostar de literatura. Quero
dizer a V. Ex~ quc...fiquei encantado, pela excelência do estilo.
Eu me permitiria ler rapidamente um trecho:
""ODE AO CAMPEÃO
Ulysses Guimarães

_ __ ___

.

Fascinaote._É- á história de Pedro Simon.
Não é solo, é orquestra. Não é um, são vários.
Na fauna política, é bicho raro, pelo regime de
dedicação .exclusiva, pelo casamento monogâmico e fiel
ao seu ofíCíó.
Não come, petisca. Não bebe, nem uma caipirinha.
Na mesa, nas vigilias, no dia-a-dia, é o samba de
uma gota só: política.
Unica concessão: o Int~rnacional de Porto Alegre.
Torcedor roxo do Colorado, não perde jogo, só para
ele abre_ o parêntese de apaixonada discussão ou hilariante gozação."
Convidaria os Srs. Senadores a lê-lo. É uma peça muito
bonita do Dr. Ulysses Guítriarães. Eu n~b- poderia deixar
de citá-lo, não à guisa de encaminhamento, mas de registro.
Primeiro, porque há mérito em_relação ª-o oosso companheiro,
correligionário de V. Ex\ Pedro Simon; em segundo lugar,
pelo estilo gostoso, ameno, suave, uma leitura ãgi-adável. Parabenizo o Dr. Ulysscs Guimarães, inclusiye sou favorável
a essa transcrição, embora falando a destempo. Muito obri~
gado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fka o registro do nobre Líder Maurício Corrêa sobre a transcrição há
pouco processada com_ a unanimidade do Plenário referente
ao artigo do Dr. Ulysscs Guimarães, publicado no Correio
Braziliense, focalizando a figura ímpar do nosso colega de
representação pelo Rio Grande do Sul, Senador Pedro Simon.
Com a palavra o Senador Jarbas .P.assarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA .. Pela ordem.
Sem revisão do ora.d_o_r.)- Sr: -Presidente, faço um comple- ·
mento à palavra do Se-nador Maurício Corrêa, mas em home-
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nagem exatamente ao aticismo do Deputado Ulysses Guimarães, para que-o CEGRAF possa rever essa publicação, porque no final está escritõ: " ... não me leve a mal, Pedro,
pelas as inconfidências, como um de seus confessionários ... ".
Certamente, não deve ser "pelas as"; nem diria isso o
Dr. Ulysses Guimarães; S. Ex~ não diria corno um dos confessionários. A meu vei-, -nesse campo, era preciso que analisássemos se o artigo no jornal Correio 8raiiliense Saiu assim,
porque é uma injustiça à cultura literária, ao" atlcis'mo do
Deputado Ulysses Guimarães.__
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Jarbas Passarinho faz a ressalva que era indispensável, para que nos Anais não se insira essa falha que, certamente, foi da impressão do trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Parecer n" 149, de
1992, da Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania, sobre a Mensagem n' 203. de 1992 (n' 167/92,
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Leonaldo Silva
para compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo
de Ministro Classista Temporário, representante dos
trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Hélio de Souza
Regato de Andrade.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão extraordinária do dia 25 de maio próximo ·pa.ssãdo.
Passa-se à votação, que deverá ser procedida em escrutínio secreto.
Os Srs_ Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Almir Gabriel
Amazonino Mendes
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Epitácio Cafeteira
Flaviano Melo
Gerson Camata
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Irapuan Costa Júnior
Ja.rbas Passarinho
João Calmon
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
Jutahy Magalhães
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designando para a sessão ordinária de amanhã, à realizar-se
às- 9 horas, a seguinte

Lavoisier Maia

Lucídio Porte !la
Magno Bacelar
Marco Maciel
Maurício Correa
Mcira Filho
Raimundo Lira
Ronaldo Aragão
Valrnir Campelo
Wilson Martins

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} - Votaram
SIM 31 Srs. Senadores; e NAO. 01.
Não houve abstenção.
Total: 32.
Presentes apenas 32 Srs. Se-nadores.
Não há número para votação.
_ __
A apreciação desta e das_ matérias correlatas fica adiada
para a próxima sesSãO.
- São as seguintes as
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q~aJérias

adiadas;

Item 2:
MENSAGEM N' 204. de 1992 Escolha de Autoridade
-Votação, em turno único, do Parecern_~·- 150, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n• 204. de 1992 (n' 168/92, na ori?em), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presxdente da Repu·
blica submete à deliberação do Senado_ o nome do Senhor
Miguel Abrão Neto,- para sei recond~ido ao cargo de Su-__
plente de Ministro Classista Temporáno, representante dos
trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Trabal~o, no
triêniO- de 1992 a 1995, na vaga decorrente do ténmno de
sua investidura.
Item 3:
MENSAGEM n'' 205, de 1992 Eseollúi ·ae Autoridade
- Votação, em turno único, do Parecer n_9 151._ de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n'' 205, de 1992 (n' 169/92, na origem), de 18 d_e
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Republica submete à deliberação do Senado o nome _do S_enhor
Walter Vettore para compor o Tribunal Superior do_Trabalho
no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na
vaga decorrente do término da investfdura de GerCino Evaristo.
Item 4:
MENSAGEM n'' 206, de 1992 Escolhi"de Autoridade
- Votação, em turno único, do Par~ce~-- n 9 p_~_ •. de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadai?:Ül __s_of?re a
Mensagem O'' 206, de 1992 (n' 170192, na or~gein}, de 18 d;>
maio do corrente ano-, pela qual o Senhor Prestdente da Republica submete à deliberação do Senado o no_me _cJ()_ Senhor
António Maria Thaumaturgo Cortizo,para cqnipor o_Tri_bunal
Superior do Trabalho no cargo de Ministro Cfa.ssi~ta Temporário, representante dos trabalhadores, no ~~~~mo de 1992
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Norberto Silveira de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a-Presidência vai encerrar os trabalhos,

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §_
2', da Constituição.)
Votação, em turno _único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 19, de 1992 (n'' 2.154191, na Casa de origem). de iniciativa
-do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra atas do Poder Público, c dá
outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Maurício COrrêa, favorável ao Projeto G. às Emendas =n~ 2
-e 3";- nõs termos de substitutivo que oferece; e contrário à
Emenda n"' I.
-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"' 27, 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~ 27 de 1992 (n9 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova 'o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda. para explorar serviço d_e radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra du Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de Parecer.)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 28, DE 1992
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará__
_. . .
grafo único, do Regimento Interno.)
- Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n? 28, de 1992 (nO? 31191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga p~rmissão à_ R~de !tapuã de
Rádios Ltda. para explorar serviço de radwd~fusao sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rto Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
'I' 29, 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• 29. rle 1992 (n' 37191, na Câmara dos Deputados),
que aprova u ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana
de Aracati Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
Parecer.)
-5PROJBTO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 30, DE !992
-(íllclUído ein Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n" 30, de 1992 (n" 48/91. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Caro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, _do Regimento Interno.) __
Discussão, em turriO único,"do Projeto àe Decreto Legislativo n'' 31, de 1992 (n" 49/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que_o_utorga concessão à Telev_isão Rio Formoso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiás. (Dependendo
de Parecer.)

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N>' 32, DE 1992
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art, 35_3, parágrafo único, do Regimeritó lnfer'nó.f.
Discussão, cm turno único, do PrOjeto de DeCreto Legislativo n" 32, de 1992 (n" 50191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
· de Votuporanga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cjdªde de Votuporanga, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

-8PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO
W 33, 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' 33, de 1992 (n" 52191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cjdade de
Cambuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Cambuí, Estado d<- Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo únicO, do Regimcrtto In!~rno.) __ __
Discussão, cm-turilo único, do Projeto de Decreto Legis.:lativo n' 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio__Jornal de
Souto Soares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto Soares,
Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 35, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo únicO", do Regimento Interno.)
DiscussãO, em turn-O único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1992 (n' 57191, na Câmara dos_Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio

Sexta-feira 5 4363 _

São José Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do B,io Grande do Seul. (Dependendo de Parecer.)
-liPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 36, DE 1992
(Incluído em .Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão. em turno único, do Proj~to de Decreto Legislativo n" 36, de 1992 (n" 59/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na
Cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
- I2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 37, DE 1992
- (Incluído em Ordem do Diã. noS termos do art. 353, parágrafo único, do Regimentq Interno.}
--. Discussão, em turno único, do Projeto de Decre.to Legislatlvo n" 37, de 1992 (N'' 70191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Birigui, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 38, 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 Legis~
lativo n• 38, de 1992 (N' 74191, na Cãmara.dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na
Cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, çlo Regimento Interno.)
DiscusSao~ em turno úhico, do Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

-iSPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 40, 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' 40, de 1992 (n' 88191, na Câmara dos Deputados),
cjue aprova o ato que renova a -permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda. para e~plorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"41, DE 1992
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará~
grafo único, do Regimento Interno.)
_
Discussão, em turno único, d_o Projeto dt! Decreto Lt!gislativo n" 41, dt! 1992 (n" 89/91, na Câmara dos Deputados).
que ':l.prova o ato que renova a _permissão outorgada à Rádio
Juaz,·iro da Bahia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sono r 3 na Cidãdt! dei Juazciro, Estado da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)
- 17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 42, DE I992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos d6-art. 353, pará~
grafo único, do Regimento Interno.)
Discus-são, em-ttirno úriíco, do ProjetO âC Deáf:to Legis~
lativo n" 42, de 1992 (n" 90/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda. para exptorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grãnde do SUL
(Dependendo de Parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
N" 43, DE !992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará~
grafo único. do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 43, de 1992 (N'' 102/91; na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio I pirá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
!pirá, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 44, DE 1992
(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, cm -turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1992 (n" 121/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
P"~vJETO

-20DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 45, I' E 1992

(Incluído em Ordem Co Dia no~ tcrmu. _.t~ ~rt.__353, pai:ácgrafo único, do Regimento Interno.)
_.,
_
DiscusSão, em turno único, do Projeto de- Decreto Leg,..;·
lativo n' 45, de 1992 (n' 131191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o- ato que outorga permissão à Rádio Paranda
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre~
qüência·modulada na Cidade de Marilia, EStadO-de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
-21PROJETODE LEI DA CÂMARA
N• 107, DE 1991

DiscüSsão, em turno único~ do Projéto de Lei da Câmafan• 107, de 1991 (n' 1.877183, na Casa de origem), alterando

Junho d,e 19.92

-dispositivos da Lei n" 6.194, de 19 de dt.!zcmhro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Vdcutos Automotores_de Vias Terrestres (DPV AT), ten~
do

PARECER favorável, sob o n·• 40, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Econômicos.
-22PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 26, J)I':-1991- COMPLEMENTAR
Discussão, em turno úniCo-. do Projeto de Lei do Senado
n"26, de 19Yl-Complemcntar, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera_a Lei Complementar n" 41, de 22 de dezemhro de i 981, tt!n"dü PARECER favorável, sob o n" 39. de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
- 23 __
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 106, DE !991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n·' 106, de 1YYI. de autoria da Senadora Marlucc 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 dã outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário. Relator: Senador
Ca_rlos Patro_cínio.
--Favorável, nos termos de substitutivo que okrcce
-24PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"l,DE1992.
c

Discussão, em primeiro furna, da PrOPosta de Emei:lda
à Constituição n'' 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso III, do art. 150,
ja Çonstituição Fedcr~l. (2" sessão de_ discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a ses.são.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42 minutos.)
PORTARIA N• 31, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal. no uso das
suas atribuições regimentais,
Resolve desligar LIEGE DE SOUSA SALGADO, Analista Legisl<1tivo- Área de Taquigrafia, do Quãdro cte Pessoal
do Senado Federal, do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal- CEDESEN, a partir de
27 de maio de 1992.
Senado Federal, 3 de junho de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro-Secretário.
PORTARIA N• 12, DE 1992
O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso das atribui~
ções que lhe confere o artigo 283 9_o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 574, parágrafo 19 , do mesmo regulamento,
Resolve designar MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, Analista Legislativo, STHEL NOGUEIRA DA GAMA, Analista Legislativo, e SJLVANA MOURA DE OLIVEIRA, Analista Legislativo. para, sob a presidência do pri~
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mciro, iritegrai"clri COmiSsão de Sindicància inCumbida de ã.pr.i-

rar os fatos constantes do Processo n" 007[94/92-7.
Senado Federal, 2 de junho de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Dirctor-G~ra.l. __
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAI'
172• REUNIÃO
Às dez horas do dia cinco de maio de hum mil novecentos

e noventa e dois, na sala de reunião da Primeira-Secretaria,
em sua centésima septuaségima segunda reunião, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu. Carneiro,
Primeiro-Secretário c Presidente do Conselho de Supervisão
e as presenças- dos Conselheiros Rubem Ampresi, José Ribamar Mourão e Agacicl da Silva Maia. Abrindo a reunião
o Senhor Presidente colocou cm discussão a Ata da reunião
anterior sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Senhor
Presidente colocou cm discussão c votação o primeiro item
da pauta, o Processo n" 0338/92-9, que dispõe sobre aquisição
de Chapas de Alumínio Pré-sensibilizadas para Impressão Ofsete. O Relator da Matéria, ConSelheiro José de Ribamar
Mourão apresentou seu parecer pela aprovação da referida
compra que, preliminarmente foi analisada pela Auditoria
e Assessoria Jurídica do Cegraf. Após a discussão da matéria
a mesma foi aprovada por unanimidade. O segundo item trata
da Prestação- de Contas do Cegraf e Funcegraf relativo ao
segundo trimestre de 1991. O processo foi relatado pelo Conselheiro Rube_mAmor_esc, que, após detalhado parecer conclui por sua- aprovação. Colocada em votação a pr~s_tação
de_ contas é aprovada por unanimidade. O último item da
pauta é a prestação de contas do Cegraf e Funccgraf relativa
ao terceiro trirriestre de 1991. O processo que foi ·relatado
pelo Conselheiro Rubt.!m Amorese, que em-substancioso parecer, após a análise detalhando do processado conclui por sua
aprovação. Colocada em votação a referida prestação é aprovada por unanimidade. Nada mais havt.!ndo a tratar o Senhor
Presidente deu por encerrada a Reunião e._eu, Valdeque Vaz,
Secretário lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada
será assinada por todos os presentes.
BrasOia, 5 de maio de 1992. __,Senador Dircep CarneirQ_,_
Presidente do Conselho-José Ribamar Mourão, Conselheiro
- Rubem Amorese, Conselheiro - Agaciel da Silva Maia,
Conselheiro- Valdeque Vaz de _Sousa, Secretário.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
173• REUNIÃO

Às dez horas do dia catorze de maio de hum mil novecentos e noventa e dois, na Sala de Reunião da PrimeiraSecretaria, em sua centésima septuagésima ~ercei~a reunião,
sob _a_ Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu
Canieiro, Primeiro-Secretário e Presidente do Conselho de
Supervisãõ e·-as pfes'"enças dos Conselheiros José Ribamar
Mourão, Rubem Amorcse e Agaciel da Silva Maia. O Conselheiro Mendes Canale teve sua falta justificada. Abrindo a
reunião o Senhor Presidente colocou em discussão a Ata da
Reunião anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
O primeiro item da pauta é o Processo n" 323/92-5, que trata
da aquisição de filmes e papéis fotográficos e seus respectivOs
químicos. Foi relatado pelo Conselheiro José Ribamar Mourão que, após analisar detidamente o processo apresenta parecer por sua aprovação. Após discussão o mesmo é aprovado
por unanimidade. O segundo item trata do_ Processo n1'
484/92-0 que dispõe sobre aquisição de papel celofane e filme
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polietileno. O mesmo é relatado pelo ConSelheirO Mendes
Canale c lido pelo Conselheiro Rubem Amoresc cm razão
de ausência do relator. O parecer é pela opinação da tomada
de preços. A tomada de preços é aprovada por unanimidade.
Não havendo mais nenhum item na pauta, o Conselheiro José
de Ribamar Mourão solicita a palavra e questiona sobre as
j>ro\'idências relacionadas ao retorno do pagamento de remuneração legal pelo efetivo comparecimento às reuniões do
Conselho de Supervisão dos Órgãos Supervisionados. a exemplo do que já ocorre com os demais órgãos de deliberação
coletiva do Senado, tais como: Comissões de inquérito, de
concurso, de sindicància, etc., lembrando ainda aquele conselheiro que vigora norma baixada pela Comissão Dirctora disciplinando e fixando valores desse pagamento. Após discutido
o assunto, sem manifestações em contrário, o Senhor Presidente solicitoU que a:- providência seja formalizada, a [im de
que na próxima Reunião do Conselho seja decidida definitivamente. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu
por encerrada a Reunião e e_u, Valdeque Vaz. Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes.
BrasDia, 14 de maio de 1992.- Senador Dirceu CarneirQ,
Presidente do Conselho -José Ribamar Mourão, Conselheiro
- Rubem Amorese, Conselheiro - Agaciel da Silva Maia,
Conselheiro- Valdeque Vaz de Souza, Secretário.
COMISSÁO DE ASSSUNTOS SOCIAIS
Reunião, extraordinária, realizada em 6 de maio de 1992
Às dez horas e vinte minutos do dia seis de maio de
um mil novecentos e noventa e dois, na sala de_reuniôes
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, reúne-se a Comissão de Assuntos Sociais. sob a presidência do Senador Almir Gabriel c com a presença dos seguintes Senadores: Jonas Pinheiro, Lucídio Porte lia, João Calmon,
Francisco Rollemberg, Carlos Patrocínio, João França, Jutahy
Magalhães, Marluce Pinto, Pedro Simon, Ronaldo Aragão,
Epitácio Cafeteira, António Mariz, Wilson Martins, Elcio Álvares, lrapuan Costa Júnior, Eduardo Suplicy, Áureo Mello,
Lavoisier Maia, Nelson Wedekín, Guilherme Palmeira, João
Rocha, Garib<:i.ldi Alves Filho; César Dia-s e Cid Sabóiil de
Carvalho. A Presidência esclarece que mesmo havendo número no livro de presneça não pode dar início aos trahafhospot não ter presentes, na sala de reuniões, o número necessário
de Senadores como determina o Regimento Interno. O Senhor
Presidente suspende a presente reunião até às deze..o;;sete horas,
solicitando da Secretaria da Comissão as providências necessári3:fpara a convocação dos Senhores Senadores. Às dezessefe horas e triilta minulcis, haVendo nümero regimental, o
Senbor Presidente declara aberto os trabalhos e esclarece aos
Senadores que a presente reunião destina-se, além de outros
assuntos, a ouvir o depoimento do Se"nhor Nelson Santos,
Secretário POfí(ico Síridical da CUT/Bahia, que_ vem a esta
Comissão deriUriciar o crime ·contra a orga.nlzação do trabalho,
praticado pefãS Empresas de Construção Civil do Extremo
Sul da Bahia, ·na construção da Fábrica Bahia Sul Celulose
SIA em Mucurí/BA. Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Depoente que faz
suas denúncias seguidas de interpelações dos seguintes Senadores: Ronaldo Aragão, Cados Patrocínio e Jutahy Magalhães. A Presidência- agradecendo a presença do Senhor Nelson Santps e~cJ(!rece que há requerimento sobre a mesa, de
autoria do nobre Senador Carlos Patrocínio. que solícita nos
s~
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termos do artigo 90, inciso II e V, do Regimento Interno
do Senado Federal, que esta Comissão convide o Senhor José
Lião de Almeida, Presidente do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo,
da Federação do~ Emprcgados_em Estabelecimento_s_dc Saúde
do Estado de São Paulo, a fim de que preste, perante esta
referentes ao Projeto de Lei da Câmara n" 057, de 1990,
em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal. Colocado em votação, o requerimento do Senhor
Senador Carlos Patrocínio é aprovado pela Comissão. A Secretaria da Comissão deverá tomar as devidas providências
para a realização da referida audiéncia pública. A seguir foram
apreciadas as seguintes proposi-ções: I - Projeto"-dc Lei do
Senado n" 178, de 1991, que "dispõe sobre aposentadoria
especial aos DigitaJores de Processamento de Dados e dá
outras providências". O Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, conclui contrariamente ao profeto, e a Com-issão em
votação nominal, com abstenção do Autor da matéria, Senador Nelson Wedekin, aprova o parecer de Sua Excelência.
Il - Projeto do Lei do Senado n" 183, de 1991, que "dispõe
sobre o transporte de cargas ou produtos perigosos ao meio
ambiente nas travessias fluviais e lacustres, e dá outras providências". O Relator, Senador Jonas Pinheiro, conclui contrariamente ao projeto. c a Comiss_ão em votação nominal, aprova o parecer de Sua Excelência. III - Projeto de_ Lei do
Senado n·• 214, de 1991, que ''dispõe sobre aposentadoria
especial aos Garçons, e dá outras providências". O Relator,
Senador Jonas Pinheiro, acolhe a sugestão do Senador Jutahy
Magalhães e resolve reformular o seu parecer, que concluía
pelo sohrestamenr.o da matéria, para concluir contrarianiente
ao projeto, c a ComisSão erii-võlação nominal, aprOVa o parecer de Sua Excelência. IV - Projero de Lei do Senado n~'
OR4, de 1991, que "dispõe sobre a participação dos empregados
no lucro das empresas-e dá outras providências". O Relator,
Senador Garibaldi Alves Filho, conclui pelo arquivamento
da matéria, e a Comíssão em votaÇãO ii6inirial, aprova o parecer de Sua Excelência. V - Projeto de Lei do Senado n"
285, de 1991, que "admite para contagem de tempo de atividade a inscrição em autan.tuia controladora do exercício proíissional". A Relatara, Senadora Marluce Pinto, conclui contrariamente ao projeto. Na discussão da matéria a Presidência
defere soticitação de Vista do Senador Cid Sabóia de Carvalho. "l - Projeto de Lei do Senado N" 024, de 1991, que
"dispõe sobre a realização- de exames de proficiência para
inscrição de profissionaís nos Conselhos Regionais de Fiscali~
zação do exercício Prófissíonais c dá outra-s proVidências".
O Relator, Scn_adOJ: Antônio Mariz, conclui Conúari3.rnentc
ao projeto, e a Comissão em votação no"ffiiil:il, aprova o parecer de Sua Excelência. VII - Projeto de Lei do Senado n"
030, de 1991, que '"regulamenta a profissão de_ Ortoptista
e dá outras providências". O -Relator, Senadoi--Ronaldo Aragão, conclui pela apresentação de Substitutivo, e a Comissão
em votação nominal, com abstenÇão do Senador Epitácio Cafeteira, aprova o parecer de Sua Excelência.- Nos termos do
artigo 270, parágrafo único do Regimento Interno do Senado
Federa(, a matéria deverá ser submetida a Turno Suplementar
na próxima reunião da Comissão. VIII - Prójeto de Lei
do Senado n" 254, de 1991, que '"dispõe sobre a exigência
de_carteira de saúde para admissão no emprego". O Relator,
Senador Epitácio Cafeteira, cOnclui contrariamente ao prOjeto. e a Comissão em votação nominal, aprova o parecer de
Sua Excelência. IX - Projeto de Lei do Senado n~ 298, de
1991, que "altera o arL 462, da Consolidação das Leis do
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Trabalho - CLT, instituída pelo Decreto-Lei n" 5.462, de
1•' de maio de 1943". O Relator, SenadQr Cid Sabóia de Carvalho, conclui contrariamente ao projeto, e a Comissão em votação nominal, aprova o parecer de Sua Excelência. X- Projeto
de Lei do Senado n•.> 297, de 1991, que "dá prioridade de
atendimento à clientela que especifica e dá outras providências". O RelatOr, Senador Césai DíaS, COnclui favoravelmente
ao projeto, na forma da Emenda de Relator que apresenta,
e a Comissão em votação nominal, aprova o parecer de Sua
Excelêncía. XI- Projeto de Lei do Senado n" 017, de 1991,
que .. regula o inciso XXVII do art. 7'' da Constituição Federal,
que trata da proteção ao trabalhador em face da automação
e determina outras providências". O Relator. Senador Wilson
Martins, conclui pela apresentação de Susbtitutivo, e a Comissão em votação nominal, aprova o parecer de Sua Excelência.
A Presidência esclerece que há sobre a mesa requerimento
de autoría do Senador Garihaldi Alves Filho, solicitando _a
dispensa d_e interstício para imediata apreciação, em Turno
Suplementar, do Substitutivo Ora em exame, OOm base nos
artigos 92 e 281 do Regimento Interno do Senado Federal.
A Comissão aprova o requerimento e a matéria é definitivamente aprovada. XII - Projeto de Lei do Senado n" 277,
de 1991, que "permite às instituições filantrópicas, esportivas
·e estUdantis, promover a distribuição de prêinioS, mediante
sorteios, rifas, bingos ou tômbolas, nas condições que especifica". O Relator, Senador Áureo Mello, conclui favoravelmente ao projeto, e a ComisSão érri Võü:iÇ-ão rioffililal, rejeita
o parecer de Sua Excelêncid. A Presidência designa para relatar o Vencido o Senador Jutahy Magalhães. XIII -Projeto
de Lei do Senado o? 317, de 1991, que ''dispõe sobre a concessão de licença nos casos de adoção". O Relator, Senador
João_ Calmon, conclui favoravelmente ao projeto, e·a Comissão em votação nominal, com abstenção do Senador Cid Sabóia de Carvalho, aprova o parecer de Sua Excelência. A
seguír, por determinação da Presidência ficam adiadas as apreciações das seguintes matérias: PLS n',. 085/91; PLS n~ 144/91;
PLS n" 330/91; PLS n" 274/91; PLS n" 261!91; e PLS n" 294/9!:
Finalizando, o Senhor Presidente agradece o comparecimento
dos presentes e encerra a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio
de Brito, Secretário da Comissão, a presente ata que, . . llda.
e aprovada, vai à publicação em conjunto com as notas !aquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Havendo número regimental, declaro aberta a reunião.
Vamos ~niciar a nossa reunião ~om o objetivo de ouvir
o depoimento do Sr. Nelson Santos, ex-Secretário Político
e Sindical da CUT, na Bahia, sobre crimes contra a organização do trabalho, praticado pelas empresas de construção
civil, do extremos sul da Bahia, na construção da fábrica da
Bahia/Su"I de Celulose, S.A. em M-ucuri, enquanto aguarda_m~s a chegada dos companheiros Senadores que participarão
desta reunião de Assuntos Sociais.
Convido o Sr. Nelson Santos para vir até à mesa.
o· Sr. Nelson Santos fará tiiri -relato, sucinto, de i O a
15 minutos, sobre o que está ocorrendo hoje, com relação
à questão da construção da fábrica Bahia/Sul Celulose, S.A.
Com a palavra o Sr. Nelson santos pãra sua exposição.
0 SR. NELSON SANTOS - Estamos aqui no Senado,
representando o Sindicato da Construção Civil do extremo
Sul da Bahia, que é um sindicato filiado à CUT, e recém-fundado. A diretoria desse sindicato, por ter passado aqui a sem a-
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na passada toda fazendo gl.!~tôl.'s junto ao Ministério da Justiça,
ao Ministéríõ- do Trahalhu. ao Procurador-Geral da Re-pública, por problemas financdrOS, não ·pode permanecer para
os trabalhos desta CPI.
Desta feila, solicitou à CUT que fizéssemos esse acompanhamento e _que. hoje, viéssemos à Comissão para fazer este
relato.
A Bahia/Sul Celulose S.A. -é uma empreSa piivada, que
tem capital do Estado através do BNDES. e através da Vale
do Riu Doce~ está ímplantada no Município de Mucuri, a
980 km de Salvador, e sua construção Se arrasta por prazo
de 4 anos.
. ..
Nesses 4_ anos_, não_ teve qualquer atividade sindical, a
não ser há um ano c seis meses, quando. a partir de uma
greve espontânea dos trabalhadores, houve a reivindicação
de que a CUT partisse para representar os trabalhadores.
na negociação.
A partir de l<i, a Jireção Nacional da CUT reuniu-se
e designou-me para coordenar o processo de acompanhamento des~c sindicato.
_
__ __
_
_
Foi fundado o ~indicato e diversas negociações foram
realizadas com as empreit~iras; as condições da relação de
trabalho, que eram, ao in(ci_o,_ condiÇÕt!S ~scrav"s c h<J.:.-;tante
degradantes, .tiverum_ ~una melhoria signifícativa, haja vista
que hoje é um canteiro que tem o principal" Salário dos trabalhadores da área,.do segmento da construção civil.
Para surpresa nossa, em Janeiro _tj~ste ªno, na data-base,
.t dirctoria deste sindicato não- conseguiu fechar um acordo
com as empresas.
Houve um processo de paralisação. Nesse processo de
paralisação, a postura da Bahia/Sul Cdulosç S.A. e ApOstura
das empreitciras foram posturas com-pletamente âif~rentcs,
das que vinham ocorrendo durante esse anQ c meio em que
acompanhamos esse processo.
A postura da empresa foi a de permitir a ocupação das
dependências_ int~-rnaS_ aa empresa com a_-polícia de choque.,
e, além disso, ceder todo __ apoio e todo aparato da empresa
para a própria polícia, tipo veículos, alojamentos etc.
Para surpresa maior ainda do movimento sindica,!, 4 polícia de choques passou a assumir uma postura muito pior -do
que o patrão.
Ternos relato de diverso trabalhadores que foram barbaramente agredidos pela policia de choque, e obrigados a assinar termos de demissão cm branco, sob a ameaça de cscopetas.
Paralelamente, _o comandante da companhia de choque,
designado pelo Governador Anióníõ L3.ffos Magalhães, pani
a Região, deu declaraç<io pública de que não aceitaria e_ não
acataria nenhuma representação sindical na região. Há, também, um fato que foi bastante divulgado pela imprensa: esse
Major inva"diu área do Estado do Espírito Santo para tentar
me prender, mesmo eu possuindo habeas corpus preventivo
da justiça baiana; esse major permaneceu no Estado do Espírito Santo durante dois dias, o que foi objeto de protesto
feito pelo Governador do Estado do Espírito Santo ao Governador do Estado da Bahia. Somente após a intervenção di reta
do Governador do Estado do Espírito Santo, a polícia de
choque saiu do Estado do -Espfr"HO ·santo.
- A sanha desse major fOi muito inais além quando passou
a proibir reuriiões.=Portanto, de janeiro até _hojé, está sendO
proibida reunião dos trabalhadores nas 27 éidades que fazem
parte do complexo da base territorial do sindicato. O sindicato
não pode sequer exercer o legítimo direito de reunir a sua
categoria.
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H<i um processo para apurar o desaparecimento de quatro
trabalhadores, e a denúncia de que esses quatro trabalhadores
foram morto::.; existe um corpo enterrado no Distrito de Taubalé. nenhUma fndentificação c que foi localizado na~ proximidades da fábrica. Tt:!mos um relatório t:!m que CO-nsta a agreSsão
praticada dentro das dependências da empresa a q!-latro trabalhadores; a própria empresa quando da visita de uma comissão
de parlamentares federais e estaduais confirmou isso. Na época.
Depois desses conflitos geuerãJizados, a sete 4uiióffiCtros
da empresa foi dissolvida a tiros uma assembléia que estava
sendo realizada pelos trabalhadores. Foi nesse episódio que
se deu o sumiço dos quatro trabalhadores - alguns foram
vistos no Rio Mucuri - e até hoje nem a empresa nem a
polícia prestam conta desses corpos.
Depois de todo cs~c processo, no dia 18 de fevereiro,
atra':'éS da intermediação da direção nacioli31 da CUT. dos
parlamenrares e da pi"ópria direção e-stadual, conseguirilos fechar um acordo que tranqüilizou a categoria. A partir daí
a_ categoria retornou ao trabalho;_ e no dia __l8 çlc fevereiro
até o dia 30 de março, diversas- reuniões foram, realizadas,
ou isoladamente ou cm conjunto com as empreiteiras no sentido de cumprir o acordo assinado. Para surpresa nossa a
maioria das empresas se negam a cumprir o acordo qu_e eÍas
mesmas assinaram no dia 1R de fevereiro.
Os trahalhadorcs. depois de diversas reuniões de negociação é de, novamente, darem prazo para que as empresas
cUmprisSem o acordo, entraram em greve de advertência por
48_ horas e, mais uma vez. a postura da Bahia!Sul foi a de
Ocupar a ern:presa com uma companhia de choque.
Att! o mOmentO. a empi-esa já demitiu cerci-de-9UO traba:
lhadores por justa causa. É um_ fato inclusive iriédito que
não tem nem cOmo se justificar:.900 demiss-ões por justa causa
em um canteiro de 6 mil trabalhadores. É o caso típico de
uma ameaça à estrutUra de organização· dos sindicatos.
Toda a diretoria do sindicato foi demitida. A comissão
de nego~i"ação também e, mais uma vez, continua a proihição
de reumão e assembléia.
Após diversas tentativas de fazer ver à direção da Bahia/
Sul que ela é litiscon~ortc com as empreiteíras e que, portanto,
deveria assumir a postura de convocar as empreiteirã~ Para
a negociação, foi respondido que a Bahia/Sul abriria mão
e nã? :cria nenhuma posição para dar à CUT ou à própria
comtssao de trabalho. O Presidente da Comissão de Trabalho
da Câmara- -dOs Deputados entrou em conta to direto com a
diretoria da Bahia/Sul c esse diretor informou que não tCria
qualquer posição para a Comissão do Trabalho.
Só nos restou o caminho jurídico, também nós adotarnos
a~ precauções necessárias; mas há um problema social bastante
grave: os trabalhadores que estãO construindo esta empresa
são oriundos das diversas localidades do Brasil. Hoje, cerca
de 900 trabalhadores estão distante a mais de 1000 até 2000
km -~~s_ suas moradias. Estão, hoje, acampados nas estações
rodoviárias do_s munii::ípíOs de Mucuri, de Teixeira de Freitas
ur:na r_':_gião cujo um índice de violência é bastante grande,
no extremo su( da Bahia. Em face da eSsa sitUaçãO, a excCútiva
da CUT reuniu_-se e buscou_, não só_ na Câm-ª"ra__dos Deputados.
como no Senado, sensibilizar os parlamentares dos diversos
partidos no sentido de uma ação Política p.:ua sanar esse problema social. Até o presente momento ainda não conseguimos
materializar essa ação política, mas. através da Comissão do
Trabalho, foi~nos sugerido manter cantatas com os Ministros
do Trabalho e da Justiça e com o Procurador-Geral da Repú-
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blica. Da audiência- qüC- obtivemos com o Ministro da Justiça,
S. Ex' nos deu a certeza de que encaminharia esse processo
todo de repressão para o Ministério do Trãbalho, p-ara a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Fedú-ã:I, solicitando o relatório preliminar. Já foi comprovado por nós, e
apresentado inclusive pelo Sr. Miriistro, qUe a Bahia/Sul illuga
cinco veículos que estão me seguindo, especificamente a mim,
em diferentes capitais dos Estados. Em todos os deslocamentos que tenho feito, ostensivamente há um veículo seguindo-me; averiguamos o fato. Alugado à Bahia/Sul C~lulose,
o veículo me acompanhou em Vitória, em Salvador e em
Belo Horizonte; em São Paulo tambt!rn já aconteceu isso;
Brast1ia foi o único lugar que ainda não vieram. Solicitamos
ao Ministro da Jusliça protcção c garantia de vida para mim
e para os outros dirigentes âo sindicato. E por orientação
do próprio Ministro da Justiça, tivemos urna reunião com
o Procurador-Geral da República e oferecemos denúncia na
Procuradoria sobre crirrie contra a organízação do trabãllio.
Fizemos contato com o Chefe do Gabinete; o Ministro não
s no Ministl!rio do Trabalho eram muito grandes_ e somente
poderia garantir e assegurar, a indicação de umá .~'?missão
para fazer uma investigação dentro da empresa. Isso já se
materializou. A DRT da Bahia já está designando, uma comissão de fiscalização para segunda-fdra. Essa comissão na nossa
avaliação em conseqüência da reunião que tivemos ontem
em Salvador com o delegado regiomtl do Trabalho, tem poderes muito limitados. Seu único poder seria Verificar in lOco
o descumprimento do acordo e autuar a empresa. Mas como
o valor da multa é irris6ri0~ isso não faria com que as empi-esas
cumprissem o acordo ou que e~-se problema fosse resolvido.
Mesmo assim, vamos buscar essa solução na tentativa de que
a gestão parlamentar faça coin -qUe a Bahia/Sul interceda no
sentido de sentar com o sindicato, com a comissão, paia nego~
ciar o estágiO atual em que se encontra esse processo.
Como explanação iniCiai; creiO q-ue abordei todos os aspectos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.

delas é que nenhum trabalhador seria punido por reinvidicar
o cumprimento do acordo, mas as 900 demissões em função
da exigência do cumprimento do ac.o.rdo já são uma forma
dC punição.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Todos eles são sindicalizados?
O Sr. Nelson Santos - O sindicato tem cerca de 6.300
sindicalizados.
O SR. RONALDO ARAGÃO - E as demissões ocorreram com os sindicalizados ou com os não sindicalizados?

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Foram demitidos 900
por justa causa. Quantos estão trabalhando?
·
O Sr. Nelson Santos- Cerca de 7000. Muitos deles s.em
carteira assinada, sem nenhum EPI.
Ainda existe a figura dos "gatos", eu não sei se os Srs.
conhecem, são pessoas que arrcgíffientam trabalhadores no
Piauí, no Amazonas, no Maranhão e os levam p·ara lá. Depois
de 45 dias de trabalho desses operários, o "gato" recebe a
fatura da empreiteira, e some. A empreitifiá retira esSe pessoal do alojamento e pronto.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Segundo o relato do
dirigente sindical, Cm que se baseava esse acordo?
O Sr. Nelson Santos- Existem várias cláusu"Jas do acordo
que não vêm sendo cumpridas. A primeira é uma indenização
adicional p0r final de obra. Algumas empresas, inicialmente,
passaram a cumpri-la, depois não mais. Além do aviso prévio,
o trabalhador tem direito a 11 O horas de indenização adicional
pelo final da obra para que possa, com essa indenização,
compensar a viage~m dO _seu ret9rno; _as empresas ·não_ vêm
cumprindo com isso. Outra -cláusula é a assinatura da carteira
profissional. O acordo dizia que a carteira profissional deveria
-·~"':-~"'Ser assinada no prazo de 48 ·horaS. Tsso nãO vem sendo cumprido, como também inúmeras outras claúsulas. A principal

O Sr. Nelson Santos- Não está.
O SR: RONALDO ARAGÃO - Mas continuam trabalhando.
O Sr. Nelson Santos -·As empresas colocaram como
condicionamento para negociar o cumprimento do acordo a
suspensão da paralisação de 48 horas. Por orientação da própria CUT, apostamos na negociação e orientamos o sindicato
a suspender o processo de greve, e o sindicato assim procedeu.
Continuam trabalhando.
O SR. RONALDO ARAGÃO -As obras estão em que
estágiOT- -·
·-

O Sr. Nelson Santos- A maioria era·sindicalizada. Pelo
menos os primeiros 800; chegou-se ao número de 73% de
sindicalizados.
O SR. RONALDO ARAGÃO- É uma empresa de capital
prívado?
_O Sr. Nelson Santos- Exatamente, O Grupo Suzano
de São Paulo, a Companhia Vale do Rio Doce e o BNDES.
que é uma acionista, além de emprestar.
O SR. RONALDO ARAGÃO_: Pelo que ·entendi, a reivindicação maior é o cumprimento do acordo.
O Sr. Nelson Santos-:- Hqje, a reinvidicação maior dos
trabalhadores, com relação aos demitidos, é a transformação
da çl,emissão de justa causa em demissão por interesse da
empresa. Como são todos operários do ramo de montagem
e c;o.nstrução civil, sabem que não vão ficar eternamente no
canteiro de obras e já não têm nerihum interesse em ficar.
Então, a principal limitação, hoje, em relação aos demitidos
é a transformação da demissão. Em relação ao sindicato e
a coinissão de negociação, é a suspensão da demissão para
respeitar o direito da organização- sindical. E para os que
estão trabalhando, é o cumprimento do acordo.
O SR. RONALDO ARAGÃO -E para esses que.estão
trabalhando, o acordo não está sendo cumprido?

O Sr. Nelson Suntos ......:... No estágio final, a fábrica já
está operando inclusive tecnicamente fora de condições, porque não houve a concretização de todas as plantas. a planta
química não está construfda, mas a fábrica já está produzindo
celulose. Há inclusive, uma investigação na área do meio ambiente no sentido de saber qual o procedimento que a empresa
adota C"Offi os agentes químicos! uma vez Que a planta químiCa
não está operando para processar esses ·produtos. A fábrica
já está com 70% das suas_un:idades construídas; O grosso
das obras está sendo as casas dos operários que ficam na
vila de Mucuri e Tabauté, essas duas unid.~des compõem. os
três canteiros de obra,. Sendo que essas duas unidades têm
cerca de quatro mil trabalhadores hoje, e a fábrica somente
três.
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O Sr. RONALDO ARAGÃO- Na fábrica há mais trabalhadores especializados?

O Sr. Nelson Aragão- Exato. É o pessoal da área-demanutenção, da área de stand-by.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)~ Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente. a situa-ção do extremo sul da Sabia está sendo conhecida por todos
os baianos, já de algum tempo. É uma área de violência sempre foi- e, até pouco tempo, uma área _de muitas mortes
pelas razões as mais diversas. A violência policial também
era uma das grandes causas de revolta da população naquela
região. Além da violência existia a falta de Comunicação tintre
o extremo sul da Bahia, a capital e os principais centros do
Estado, que durante muito tempo existiu-.
Agora, começou a surgir uma onda de violência. Há o
caso do radialista que sumiu! Completou agora um ano o
sumiço desse radialista que fazia uma campanha na rádio,
de carátcr político, contra homens políticos da regiã9, simples~
mente ele sumiu. A juStiÇa solicitou a· prisão preventiva de
certos elementos, que também desapareceram e isso vem infelizmente num crescendo.
Essa situação policial que ele narrou, no extremo sul,
das violências praticadas na área dessa fábrica, ela será benéfica para o Estado no que tange ao desenyolvimentO da região.
Há outros pontos como o aspecto de poluição, e outras coisas
que estão sendo discutidas. Mas, nesse aspecto económico,
é o desenvolvimento da região.
Em todos os Estados, quando ocorre·-um- fato desses há
preocupação principalmente quando o número apresentado
é de 900 _demissões por justa causa, num ·canteiro de obras
de 7 mil operários. Qual a justa causa? O que ocorre em
qualquer Estado onde haja um desejo de__ ordem, ir:tteresse
social é que as autoridades do estado procuram entrar em
contato com a empresa para chegar a uma solução que venha
a atender o interesse social. Como foi dito, para trabalhar
no extremo sul, busca-se gente no Espírito Santo, -Minas Gerais, em outros municípios do Estado, tudo distante. Se nãóexiste uma autoridade que defenda os interesses dessa gente,
eles ficarão lá. Infelizmente, na Bahia não existe esse interesSe
social por parte das autoridades, essa preocupação não existe.
É preciso que eles tenham alguém que se preocupe em encon~
trar uma solução para esse caso. E qual a justa causa _para
afastar 900 pessoas de uma vez? Qual a desCulpa válida que
pode existir ·para isso?
Ele cita o problema dos "gatos''. Não conheciá-isso, mas
o Senador Carlos Patrocínio conhece. Diz que lá em Tocantins
também existe._ Quem defende esse pessoal? Qual a justiça
que está ali? Criamos, na Comissão dé Cõi1stituição, Justiça
e Cidadania, uma Junta de Conciliação e TrabaJho para Teixeira de Freitas. Mas, o qu_e_ existe até agora para isso? Nada!
Sr. Presidente, esta Comissão, através d"e V. Ex~, dos
seus membros, deveriá ter uma ação junto às autoridades
federais, pedindo que elas próprias intercedam em favor des~
ses trabalhadores. E que não venham a dizer depois que a
CUT ... o· p·essoal do PT pode ter até suas idiossiricrasiaç
com outros, inclusive comigo, mas, issO -n-áo _é htlpOftante;importa é que são trabalhadores que estãO-piidSarldo de assistência, inclusive de ordem jurídica, de ordem factual.
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Penso que V. Ex\ com a autoridade de Presidente desta
Comissão, podç ajudá-los junto aos Ministério da Justiça e
do Trabalho. Infelizmente, estamos constatando por declara~
ç·ões que o Ministério do Trabalho não tem quase que interfe~
rência nenhuma; com-o não tem na discusSão sobre salário
mínimo. É uma coisa diferente esse Ministério, o Senador
Pedro Simon conhece essa questão. Mas é nesse aspecto de
fato que temos que ajudar, temos que ter uma p:irticipação
nisso e V. Ex• é a pessoa indicada para, em nome da Comissão,
tratar.dcsse asSunto com as autoridades competentes, inclusive
-com o Dr. Aristides Junqueira. Para ver se S. Ex" pelo menos
fala com a Justiça Federal para não dizer logo de saída que
o pessoal, lá, é culpado. Vamos animar a questão, vamos
verifiCar, investigar direitO, e não preventivamente dizer: isso
é O pessoal, que quer criar baderna. Vamos verificar o que
está ocorrendo e defender o que for justo.
Essa a minha interferência para uma ação direta nesse
sentido.
O Sr. Nelson Santos - O Senador Jutahy Magalhãc>
colocou a questão do extremo sul, mencionando o Ivan Rocha,
que era um delegado sindical, há um ano desaparecido na
região: desapareceu, aliás um dia antes de entregar um dossiê
sobre o sindicato do crime na região para o Secretário de
Justiça e o Presidente do Tribunàl de Justiça da Bahia. Tfês
pessoas já foram condenadas pelo seqüestro dessas três pes~
soas. Um é assessor e chefe__de gabinete de um Deputado
Estadual que apóia o Governo do Estado, outro _é 2o Sargento
da Polícia, Jorge Matar, que está hoje dentro da Bahia/Sul,
sru::gento da _polícia de choque.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Esses casos são paroquiais, é briga local. Estamos procurando chamar a atenção
do Brasil para o que está acontecendo na Bahia e o que
pode acontecer fora de lá, o que representa esse pessoal que
está lá se organizando para sair da Bahia, para formar urna
outra "República de A lagoas", agora, a "República do Acarajé".
·o SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Penso que a
questão grave que fica é a violência genérica em todo o País.
E genérica quando se trata da criança, dos trabalhadores;
enfim é genérica o aspecto -pa-rticular apresentadO é o que
o Estado ajuda_e patrocina a violência, ao invés de ser, pelo
menos, um instrumento de conciliação.
·· Quero dizer~lhe que agradecemos _o depoiinento feito.
A Comissão, por sugestão do Senador Jutahy Magalhães, en·
caminhará aos Ministérios da Justiça e do Trabalho, como
também ao Dr. Aristides Junqueira, Procurador da República,
as informações que foram trazidas aqui, solicitando providên~
cias. Gostaríamos que fosse deixado um documento qué per~
mitisse uma base sobre a -qual a- própdã- ComiSSão pudesse
se iriformar conl viStas a encaminhar esse documento.
O Sr. Nelson Santos- Passarei às mãos de V. Ex" toda
a documentação apresentada: à Procuradoria~Geral da Repú~
blica e ao Ministro, e todas as iniciativas que tomamos. Além
dessa iniciativa, há um pleito nosso no sentido de que a cernis~
são politicamente, pudesse intervir, e soliCitar à Bahüi./Sul
a abertura das negociações, convidando não só a empresa
coino tambéri:t o sindicato paia uma reunião mediada.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é o Boris Stabaeow que está lá.

O Sr. Nelson Santos- Sim, é ele. A comissão interme~
diaria uma reunião e eStaríamos; inclusive, dispostos ·a vir.
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A Comissão _do Trabalho, nessa tentativa, não logrou êxito
quando o Deputado, Presidente da Comissão do Trabalho,
conversou com a Diretoria da Bahia/Sul. Esta colocava que
estava aberta para negociação c íincdiatamentc_ solicitamos
que a reunião fosse marcada. Quando se tentou marcar a
reunião por telefone, inclusive confirmando nossa presença,
a empresa disse que não po-deria.
Quero agradecer aos Senadores pelo espaço e salientar
que, independentemente de estar na dircção de uma central
sindical, muitas vezes alguns conceitos se fazem da ÇUT não
são necessariamente verdadeiros. O Senador Jutahy Magalhães já teve a oportunidade de trabalhar conos_co no proce..;;so
de privatização da Cara1ba Metais, acompanhando todo aquele processo, como também da Aracruz Celulose e de outras
empresas, a posição defendida hoje pela CUT, dentro do
movimento sindical, tem sido a de independente das divergências que se possa ter, _de caráter político ou ideológico-buscar o ponto comum de equilíbrio dentro daquilo que é
permitido para conciliar iriteiesses divergentes.
Está aqui o meu rCgJstro c agradeço o espaço dado a
nós por esta Comissão,, para que viéssemos formular nossa
denúncia.

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Estamos diante
da seguinte situação: a Comissão teve conyocadas 12 sessões.
Das 12 sessões, conseguimos realizar 2 durante o período
extraordinário da convocação do Presidente da República;
e 10 no período ordinário de trabalho do Congresso.
É de todos conhecida a extremadificuldade para se conseguir realizar trabalho, se não me engano, de todas as comissões. A verdade é o rcsultado__ que posso dar em número
para todos os companheiros -senadores, ainda que informalmente essa reuniãO possa acOntecer apenas em ·runçãO :do
-- '
~~·
número de participantes.
Estamos com cerca de 174 projetes de lei nesta Comissão.
Dos 174, 72 já tiveram tratamento adequado na Comissão
e 102 não tiveram encaminhamento; 50 já tem o parecer-pronto, mas não tivemos possibilidade de encaminhá-los, pelo resultado finã:l que deles depreendemos por votação, para o
plenário do Senadu.
O que nos preocupa é QUe começou a ha·v-cr solicitação
por parte dos S_enadores, valendo-se do próprio Regimento,
de levar para o plenário os projctos que não foram aqui debatidos, nem aprovados. Pelo menos cinco deles já foram levados
para deliberação em plenário. Alguns, inclusive, com repercussão económica e financeíra bastante importante para o
País.
À vista disso, estivemos conversando com o Presidente
Mauro Benevídcs, e hoje voltamos a convcrsâr· na presença
de alguns líderes partidários para tentar enco_ntrar a sofuç_ãO.
Porque este não está sendo um problema específico da Comissão de Assuntos Sociais, é possível até que seja nfaiS~g·rave
nela. Podemos levar ao Presidente Mauro Benevides a informação de que, na quírita-feira passada, ao mesmo tempo,
havia dez reuniões do Senado, teoricamente em andamento.
Entre as CPI e as Comissôé-s -PermanenteS,- éram 10. E o
que colocam-os é que secos 81 Senadores estiVe"Ssem presentes,
tirando os 7 que são da Mesa, estando _os 74, nas dez Comissões, para que pudessem funcionar, teríamos_ 111embros em
cada Comissão, o que significa qtie nenhUma pOderia ·reunir-se
exatamente por insuficiência de quorum. - A situação é dramática. Sinto-me extremamente desconfortável, com muita dificuldade para seguir em frente, presidindo a Comissão, à medida que não estamos conseguindo
_o

-
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fazer o que é hcisico para ela. E tanto mais nos preocupa
que alguns assuntos s<i.o da maior importância. E se esses
assuntos forem levados por questões regimentais para o plenário do Senado. provavelmente~ _isso levará a decisões que podem ser sábias e corretas, mas qu_e_ podem tarnbt!m não ser
as melhores cm relação a esses projetas de lei.
De maneira que solicitaria do plenário desta Comissão
urna orientação quanto ao que fazer. PrOpus hoje ao Senador
Mauro Bencvides que as Comissões Parlamentares de Inquérito e as Comissões Especiais fossem realizadas à noite.
A outra proposta, que não cheguei a endossar, era de
que tivéssemos um dia só para reuniões de comissões, sendo
que, nesse dia, não haveria sessão de plenário. Esta segunda
hipótese foi considerada menos conveniente, porque poderia
resultar dela até a não realização de reuniões de comissões
devido ao número menor de Senadores.
A mim me preocupou, inclusive, a divisão dos 74 Se.na~
dores pelas 6 Comissões, o que daria 12 Senadores para 5
defas, e ficando a de ConstituiçãO, Justiça e Cídad-ãnia com
14. Uma maioria siiriples- em 12; tir3ndo o Presidente, corresponde a seis Senadores, seria uma- representação extremainente miniaturiZada, no meu entender, em relação ao próprio
plenário, principalmente em assuntos da maior importância
ou cm questões terminativas.
De maneira que eu gostaria de ouvir os companheiros
Senadores, para decidirmos que gestões podemos fazer, com
vistas a dar eficiêncía aos-trabalhos das· ComissõeS: Enl segUida, encerraríamos, porque não há nada a fazer.
O SR. JUTAHY MAGALH..Í.ES - Fiz uma proposta,
através_de projeto de resolução que apresentei à-Mesa, basea~
do no que ocorre no plenário, no sentido de que as Comissões
possam se reunir c discutir taís matéifas -com unl qu-01-um
mais baixo, de 25% das Comissões; ·encerrada a discussão,
então, a votação seria com quorum de ffiaioria. Só a maioria
presente poderia votar. Discutiríamos as matériaS Com número
mais reduzido e ficaríamos aguardando uma outra sessão,
em que votaríamos tudo que já tivesse sido discutido. Isto
Jalv~z.ajudasse um pouco. Numa sessão corno a de hoje,
poderíamos dlscutir a pauta toda; não votaríamos, possivelmente, a não ser que chegassem os outros que estão faltando
para Completar o nútl!-ero~ mas, pelo menos discutida a pauta
e encerrada a discuSsão, muito mais fácil ficaria para se votar
essas matérias. Poderiam dizer que quem não participou da
discussão não s3.be votar.-Mas, e no_ plenário: nós não discutimos as inatérias, encerra-se. a di~cussão e vai-se votar em
outra reunião? Ora, aqu-i é~uin -pleriariozinho. Mas, para issO,
ptécisllinós mudar o Regimento e, para mudar o RegtmentQ,
precisaria -dar andamento a esse projeto de resolução.
Cõmõ v: Ex~· disSe,· â S_enadora Marluce está nos ensin-andó 6 ~miri.ho, r,equerendo qUe-t6dõs· os seus pro.jeios
vão para plenário, passando por cima da Comissão.

É a forma regimental de se dar andamento aos projetas.
Sou cobrado, às vezes dos projetes, para dar o parecer: Resporido, então, que não tem nenhum, pois está tudo nas Comissões_ Agora, n:ão conseguimos é votar.
Se reduzíss_emos o número, pelo menos, para discussão,
poderíamos, talvez, dar urna tramitação a esses projetOs que
estão parados, por falta de condições de nos reunirmos. Hoje,
som:os doze aqui. Faltam apenas três. Se pudéssemos discutir
a pauta, encerraríamos o problema. Quando tivéssemos todos
os quinze, aí votaría.i:nO"s tudo. Mas, infelizmente, não dá.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Vamos verifi·
cara presença hoje aqui. De manhã, estávamos na Comissão
de Constituíção, Justiça e Cidadania: Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, eu, Pedro Simon,_ AntoúiO Mariz e Wilson
Martins. Aqui está quase toda a ComiSSãó--de Constituição,
Justiça e Cidadania, porque são os mesmos Senadores que
vão lá e vêm cá. Terno que uma solução mais iniediata, porque
não temos tempo de esperar a mudança regimental: a CerniS-são se esvazia, se desmoraliza, vira um órgão técnico do Senado. Poderíamos pedir às Lideran_ças uma revisão na~ representações dos partidos, de tal forma que se inquirisse quem realmente pode vir, deseja vir, etc. É uma coincidência incrível:
quase todo mundo _que está aqui estava hoje, pela manhã,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. São os
mesmos Senadores. Há Senadores que realmente se ausentam
e podem estar constando da composição da Comissão sem
o menor intuito de vir. Que tal pôr um que realmente possa,
que queira vir realmente? Há Senadores aqui que se desdobram. Já estou vindo hoje da Comissão de Justiça, de. uma
CPI, do plenário, enfim, de um murido de atividades. Muitos
vêm, mas outros se restringem a uma atividade escolhida e
abandonam as demais possibilidades; e como não há tantos
Senadores para a composição, acho que deveríamos fazer uma
revisão na _composição desta Comissão, para se saber, realmente, quem quer ficar e quem quer vir. Inclusive, não dando
quorum, como falou o Senador Jutahy Magalhães, não está
havendo a reunião, que é reunião informal._ Não havendo
número para deliberar, nadas~ pode deliberar.
Fico imaginando a angústia do Presidente, porque essa
angústia se vive sempre que se preside um trabalho aqui no
Senado. Na Comissão de Justiça, nós conseguíamos, mas vi,
por exemplo, a aflição do Senador João Calmon com relação
à Comissão de Educação, que é a mesma de V. Ex~ neste
exato momento.
Então, deve existir uma solução urgente, que seria, agora,
um contato com as Lideranças para pedir a substituição daqueles que não vêm em nenhuma hipótese e pondo aquelas pe-ssoas que realmente possam vir.
O SR. PRESIDE:"'TE (Almir Gabriel) - Senador Cid
Sabóia de Carvalho, queria observar que somos 81 Senadores,
7 dos quais estão na Mesa; então, sobram 74. Se colocarmos
os que exercem liderança, seriam aprOximadamente 5 ou 6
que ficam fora. Então; são aprOximadamente 68 que participariam das Comissões, nas presidências, ·vice-presidências,
assim por diante. Se dividirmos esse número por seis Comissões, tomando-se em conta a possibilidade de se participar
pelo menos de duas Comissões, teríamos um número em torno
de 20 Senadores parã. cada Comissão. No entanto, hoje, aqui,
todos são efetiVos de duas Comissões-e suplentes pelo menos
de uma. Agora, ao mesmo tempo em que isto está acontecendo, as Comíssôes Parlamentares de Inquérito estão sendo
colocadas; como não tem limite nCI-Senado, então, qualquer
que seja a Comissão está instalada. Agora mesmo vai ser
instalada a CPI sobre futebol.
Não quero dizer que uma seja mais significativa do que
outra, mas, na medida em que se faz essa Comissão, soma-se
a isso_ um outro fato que me parece importante:: como e~stem
limites para a Comissão Parlamentar de InquéritO ria Câmara,
estão sendo propostas em geral pelos Deputados, Comissões
Parlamentares Mistas, e aí sim, com o Senado, se fazem novas
Comissões. Sei que, agora, estão em fuilciona."mento 10 Comissões, e há, se não me engano, 16 Comissões propostas a serem
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instaladas, entre mistas, _especiais e de inquérito - istO foi
dito, hoje de manhã, pelo Senador Mauro Bencvides.
Ora, se passarmos das 10 para mais essas 16, considerando
que algumas dessas 10 possam encerrar seus trabalhos num
período de 15 a 20 dias, mais ou menos, chegaremos a ter,
num momento, 20 Comissões pelo menos em andamento,
o que significará a imobilização total das Comissões Permanentes.
Estamos numa reuniãO-iriforinal; ela está próxima de ter
número, mas não tem númerO. Agora alguma cois3, portanto,
é preciso ser feita no ·sentidO de dar eficiCncia ào noSso trabalho.
Tenho conversado com diversos companheiros: chegamos
ao Senado às 9 horas da manhã, às vezPs sai mos às lP _horas
da noite, o que despende um esforço significativo e, no meu
entender, produz um trabalho extremamente reduzido, além
do desgaste emocional, que considero absolutamente importante~ Ficamos nós a discutíf em Vários lugares e a não decidir
em nenhum deles. Isto é muito ruim para nós e para o-congresso NacionaL
De maneira que eu gostaria de ouvir alguma sugestão,
alguma proposta, além dessa formulada pelo Senador Jutahy
Magalhães; mas ela se prende à condição de o próprio Regimento ser mudado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É a norma regimental
que ·estabelece o número da maioria absoluta. É uma norma
muito brasileira, porque a única Constituição que éStabelece
a maioria absoluta como quorum é a brasileira. Normalmente,
fala-se em maioria e maioria estabelecida pelos Regí~e~tos
da Câmara e do Senado dos diversos países. Mas aqui no
Brasil somos mais drásticos: erítão, é maio.ri~ absoluta, e isso,
muitas vezes, pára o trabalho.
O Sr. Carlos Patrocínio - Sr. Presidente, gostaria de
saber por que a ComisSão de Assuntos Sociais não se reúne
nas terças-feiras. Não seria mais fácil conseguir quorum?
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Estivemos discutindo os horáiíoS, tentando evlta:r-a supcrposição de horário
de funcionamento das comissões. A quarta-feira à tarde foi
considerada a melhor de tod~s. pelo fato de que, nesse dia,
-quantidade de Senadores na Casa era maior.

a

O Sr. Cados Patrocínio - Uma das sugestões que poderíamos apresentar seria no sentido de que se deliberasse, ainda
que na ausência de quorum, e a Secre_taría colheria _depois
as assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Senador Carlos
Patrocínio, ài!sCulpe-rne interr'mnpê-lo, mas não podemos levar adiante essa hipótese; primeiro, porque o Regimento esta~
belece a presença de todos os Membros para a discussão.
Em segundo lugar, já houve um problema, vivido p:ela comissão no ano passado, da maior impórtânCiã, eril que uiliSenador
- que agora não é mais Senador - acusou a cornissão de
ter forjado um parecer, que acabou constando como não tendo
Sido dele, quando, na verdade, o foi. Foi exatamente o fato
de ter havido a reunião e de ter sido feito a at.a, _o registro
dos trabalhos em todos os sentidos_ que nos permitiu provar
ao atual Deputado Jamii Haddad que ele não estava correto
na colocação que tinha feito.
O Sr. Carlos Patrocínio- Perfeito, esta não seria a nielhor solução evidentemente. Afora isso, o Senador Jutahy
Magalhães sugere que fizéssemos discussão mesmo quando
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não houvesse quorum, e, posteriormente, com a_prcscnça
de quorum, fosse votado. Possivelmente, quando houvesse
quorum, determinadas matérias já discutidas haveriam de suscitar novas discussões. Então, seria o caminho fiaiS correto.
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente~-a minha sugestão
é no sentido de se fazer reuniões quinZenais ao invés de reuniões semanais. De que adianta marcar-se reuniões para toda
semana. se não são realizadas por falta de quorum? Melhor
seria, então, haver um entendimento entre as comissões e
se estabeleceu um calendário quinzenal. Neste caso, ao invés
de seis comissões numa semana, funcionariam apenas três:
O SR. PRESIDENTE (Aimír Gabriel)- Felizmente, as
discussões nos permitiram alcançar o quorum suficiente para
começarmos a reunião.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, V. Ex·' poderia
fazer uma triagem dos projetas colocando em primeiro lugar
os mais fáceis de ~crcm aprovados c deixando os mais difíceis
para depois?
O SR. PRESIDENTETAimír Gabriel) ~-Creio: Senador
Jutahy Magalhães, que a ordem da pauta de hoje não criará
muitos problemas.
. Será lida para os companheiros a ata _da reunião passada.
(Pausa.)
O Senador Jutahy Magalhães pede a dispensa da leitura.
Quem estiver de acordo permaneça como se_ encontra.
(Pausa.)
Aprovado.
Há um requerimento do ~coador Carlos_ Patrocínio IJOS
seguintes termqs: .
.
.
(Leitura do Requerimento.)
Em discussão. _(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Erri vOta-ção.
Os SCnadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Vamos começar pelo item 3 da pauta, porque os Relatores
dos itens 1 e 2 nã"o- estão preserttes.
Solicíto ·ao riôOre Senlidôr- Cid Sabóia de Carvalho cilie
apresente o seu relatório sobre o Projeto de Lei do Senado
n"·lT'/91, terminativo.
O Sr. Cid Sabóía de Carvalho- (PMDB- CE. Para
emitir parecer).
- - -(Procede-se à leitura do parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Aimír Gabriel) - Em discussão
o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votacão.
Como o projeto é terminativo, será feiút a chamada noininal dos Srs. Senadores~
(Procede-se_ à chamada nominal.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Foram apurados
dezesseis votos de acordo com o parecer do Relator c uma
abstenção.
Solicito ao Senador Jonas Pinheiro que leia o seu parecer
ao Projeto de Lei no 183/91, também tCrrilinatívo, qúC dispõe
sobre o transporte de cargas ou produtos perigosos-ao meio
ambiente nas travessias fluviais ou lacustres e dá outras providências. (Item 4 da pauta.)
O Sr. Jonas Pinheiro (PTB -AP. Para emitir parecer.)
(Procede-se à leitura do parecer.)

Junho de 1992

O SR. PRESIDENTE (Almír Gabriel) - Em discussão
o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
O projeto é terminativo; assim, solicito ao Senador Garibaldi Alves Filho que proceda à chamada nominal dos Srs.
Senadores.
(Procede-se à chamada nominal.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Dezessete votos

a favor.
Aprovado por unanimidade.
Solicito ao Senador Jonas Pinheiro a lcit~:: ... Uo seu pare~
ce_r sobre o ProjCto de Lei do Senado n" 214/9 tambti-m
terminativo, -que -âiSPôc sOõrC a-apOSentadoria espeda! aos
garçons e dá outras providências.

r.

O Sr. Jonas Pinheiro (PTB- AP. Para emitir parecer.)
(Procede-se à leitura do parecer.)
0 Slt. PRESIDENTE (Aimír Gabriel) - Em discussão
o parecer.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiçlcntc, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Aimír Gabriel)- Concedo a pala·
vra ao nohre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, eu gostaria
de pedir desculpas, inclusive ao eminente RC!atõr; di!S:ta inatéria, porque acredito que acabamos de votar um projeto do
Senador Nelson Wedekin, que trata de uma categoria que
tem outros problemas de ordem médica, objcto de exame
rie_s.ta C01p.issão, no sentido de confirmar oU-nã.o- essa aposen-tadoria especial aos 25 anoS de trabalhO.
Com todo respeito à categoria dos garçõns~ a~redito que
não é questão de sobrestarmos o andamento do projeto, mas
de o rejeitarmos dentro do mesmo princípio do projeto do
-Se_nador Nelson Wedckin.

O SR. PRESIDENTE (Aimír Gabriel) discussão.

Contínua em

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, proponho
ao Relator que verifique a possibilidade de atend_er, no seu
pare-cer, a observação do Senador Jutahy Magalhães. É só
uma questão de termos.
O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, ·não é preciso
estender-se mais a discussão. Acato a sugestão, por uma questão de isonomia.
O SR. PRESIDENTE- (Aimír Gabriel)- Não havendo
mais quem queira discutir solicito ao Senador Garibaldi Alves
Filho a leitura do parecer, com os nome.s dos Senadores para
a vo'tação.
(P,rocede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Aimír Gabriel) - Fica rejeitado
o projeto, tendo 16 votos com o Relator.
SOlicito aos companheiros que passemos ao item 7 da
pauta, e mantenhamos o Senador Garibaldi Alves Filho como
Vice-Presidentc até que possamos, votar o item 6 da pauta.
Solicito à Senadora Marluce Pinto a leitura do parecer
do Projeto de Lei do Senado n" 285/91.
A Sr' Marluee Pinto- (Leitura de Parecer.)
Sr. Presidente, quero acrescentar o seguinte: não considero justo que um trabalhador assalariado, para se aposentar,
deva ter tempo integral. Para os trabalhadores, é exigido um
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tempo para contar como tempo de serviço. AsSim vamos privilegiar urna dassc que já tendo culpa, por si, é ·priVilegiada
de alguma maneira, em detrimento do trabalhador comum.
Sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Apesar de estar
na Presid~ncia, cu gostaria de fazer uma colocação. Infelizmente, no Brasil, a questão da aposentadoria é colocada como
prêmio e :1ão como__ um pagamento da sociedade a uma pessoa
que trabalhou longamente para essa sociedade_, _e que perdeu
sua capacidade lahorativa, condição essencial para se considerar adequado o tempo para requerer aposentadoria.
Tem a palavra o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de chamar
a atenção da relatara para a justificaçã-o--do projeto, quando
fala na decisão do Tribunal Federal de Rt!cursos, que pres~
creve essa decisão no -Mandado de Segurança n'' 7.019, de
18 de outubro Lic 1977. O próprio Tribunal Federal de Recur~
ses já reconhece, através de um mandado que foi le-vado à
suL decisão, ess:a situação proposta no projeto do Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESII)ENTE- Continua em discussão.
Tem a palavra o Senador Cid Sahóia de CarvaJho.
O SR. CID S.ABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
vou ler o § 2". do art. 10, da Lei n" 5.890, de 8 de junho
de 1973:
"O tempo de atividadc será comprovado na forma
disposta em regulamento, valendo ç_omo prova de tempo de serviço o·pcríodo de inscrição cm autarquia controladora do exercício profissional."
Isso sigriiffCa d~z~r que a _cerfídão pode ser usada pela
autarquia controladora.
Não quer dizer que basta a mera inscrição;e sim o tempo
de serviço, feito o levantamento pela autarquia controladora.
Não quer dizer que basta a mera inscrição, e sim o tempo
de _serviço, o levantamento pela autarquia controladora.
Quando o advOgado advqg~._h~_ uqt_~~:mlrole da O_rdcm dos
Advogados do Brasil, que acompanha oS processos~--os ãdvogados_ militantes estão sempre em contato corri·a O"idem, qUe
tem acesso a todos os arquivos de todos os cartórios. Cada
advogado tem uma ficha. Eu, por exemplo, ~dvoguei muito;
chegava ao cartório, p·edia minha ficha, tinha tantos processos
naquele cartório, e no outro cartório tinha outros tantos.
O trabalho do advogado é avaliado não apenas na questão
forense, mas nos-pareceres que são dados, nO esCritóri() ru:nCio=
nando, no acompanhamento de empresas, para evitar o surgi~
mento do dissídio, o surgimento do questionado, o surgimento
da ação, a advocacia preventiva. Assim, só para rCssã.lvar
a posição do Senador Fernando Henrique Cardoso, quero
dizer o que o projeto pretendia, sem discordar propriamente
do parecer, o projeto pretendia que esse tcrnpb de serviço
fosse comprovado pelo próprio órgão~ pela própria autarquia
que fiscaliza, organiza os trabalhos daqueles setores; isso não
seria gracioso; o-mero fato de ter o meu número de inscrição
na OAB, seria isso suficiente para o terilpó de serviço? É
claro que teria que ter advogado nesse período, e o regulamento para essa autarquia diria como _se contar_ o tempo de
serviço.
Tanto que·aqui fã.la: " ... o tempo de ativldade será com~
provado na forma disposta em regulamento".
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O Sr. jutahy Magalhães - Se for revogada a Lei n"
5.890 e no lugar dela for colocada outra?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É aquele Plano
de Cargos e Custeios.
O Sr. Jutahy Magalhães- Então a notificação da referência à Lei n'' 5.890 poderia ser feita em relação a outra
lei?
Estou apenas indagando. A explicação é ·a s·eguintc: " ...
cabe finalmente assinalar que, a rigor, a proposição nada mais
faz do que introduzir na legislação previdenciária -riormas já
consagradas pelo próprio Judiciário". O regulamento diria
como comprovar a atividade. Acontece que essa lei está revogada. Mas estou fazt!ndo essa observação, tendo em vista
informar a nohrc companh~ira, Senadora Marluce Pinto.
O Sr. Jutahy Magalhães- Se V. Ex" me permite, qual
é a lei que está revogada?
A Sr' Marluce Pinto - No relatório, eu cito que essa
lei foi revogada.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A Lei n·• 5.R19.
Não estou diScordando do re.latório, estou apenas salva~
guardando a imagem do Senador Fernando Hen.rique -Cârdoso, que não proporia essa facilidade, o que é contra o espírito
dele. O que S. Ex propôs foi uma sistemática que não vai
ser possível adotar. Mas estou salvaguardando a imagem do
Senador Fernando Henrique Cardoso com relação a ou_tras
proposituras de autoria dele, que são sempre de maior rigor.
S. Ex·• nunca tem proposituras fa.Cilitantes.
Se isso já está aceito pela Justiça, através desse acórdão
-não fiquei atento à leitura do relatório, mas se puder fazer
a modificação da referência à Lei n~ 5.890) colo_cando no
lugar uma referência a outra lei que substituiu esta e pudéssemos aproveitar o projeto, iria ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
vou Pedir vista desse processo, porque tCrei tem-po para examinar essa sugestão do Senador Jutaby Magalhães._ Seria o caso,
Senadora MarluCe Pinto, de y_erificarmos o aproveitamento
do projeto com nova redação, já atento à nova lei, porque
houve, aqui, um problema de caducidade.
4

O Sr. Jutahy Magalhães -Tenho que atender a meu
Líder, que_ está acamado.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Eu vou me
informar junto à Ordem dos Advogados a respeito desse assunto e ver da conveniência de reformularmos oi.l não esse
projeto.
O SR. PRESIDENTB (Almir Gabriel)- Concedida vista
do processo ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Solicito ao Senador Antônio Mariz que profira o seu
parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n" 24, de 1991,
também terminativo, que dispõe sobre a realização de exames
de proficiência para inscriçãO de profissíonais noS-Conselhos
Regionais de__ Fis.calização_do exercício profissional e dá outras
Providências.
O Sr. Ari.tôD.io Mariz- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
(Leitura de parecer.)
O SR. PRESiDENTE .(Almir Gabriel) :....: Em discussão
o parecer.
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Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, embora esse
projeto seja-de autoria do meu Líder, não irei faZer objeção
ao parecer. Acredito que. por maiores que sejãm as crítícas
que possamos fazer nessa questão de _erros médicos, como
de defesas mal fcnaspo-r advogados, quedas de pontes feitas
por engenheiros, tudo isso exisk, infelizmente.
Sabemos que podem existir fábricas de diplomas, algumas
vezes, em determinadas faculdades. Mas todos esses erros
não me permitem concordar com a proposta do Senador Fernando Henrique Cardoso, com a melhor das intenções e dentro de uma previsão do que poderá ocorrer no futuro. Entendo
que, na situaçãO atual do Brasil, esse projeto não representa
uma forma viável de solucionar nossos problemas.
O SR- PRESIDENTE (Almír Gabriel)- Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Aragão.
O SR- RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, também
sou da mesma opinião tanto do Relator quanto do __Senador
Jutahy Magalhães. . .
• .
.
.- . .
O problema da melhoria profisSional nâo está no eXame
após a formatura, mas nas escolas, no melhor atendimento,
no melhor ensino -n-aS escolas de ensiRo superior. Isso requer
uma séri~ de reformas dentro da própria escola, em matéria
de nível salarial, de condições etc. Não é um exame pós-formatura. O que estamos vendo. infelizmente, nas escolas de
ensino superior, no Brasil, são cursos que deixam a -desejar.
por uma série de razões. Em decorrência disso, fico com o
Relator.
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. O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
gostaria de informar que, de acordo com o Senador Eduardo
Suplicy, acaba de cair na Cârnafa a birnestralidade. por 209
a 197 votos.
Com a palavra o Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
queria indagar a V. Ex\ ao Relator e aos médicos que estão
aqui nesta ComiSsão que escolas são essas que formã-m os
profissionais objeto desse projeto. V. Ex• poderia me informar
se são faculdades de medicina?
OSR. PRESIDENTE (Almír Gabriel)- Podem ser formados em escqlas de medicina, mas não obrigatoriamente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Outra coisa,
Sr. Presidente, haveria o risco de estarmos dando status de
médico a uma pessoa que tem uma formação menos rigorosa?
O SR- PRESIDENTE (Almír Gabriel) - Do porito de
vistá do status colocado pelo substitutivo não, mas do ponto
de vista da interpretação da população, certamente, sim.
O SR- CID SABÓIA DE ·cARVALHO - Realmente,
Sr. 'Presidente, tenho alguns receios no momento em que
exainino esse projeto porque, se não estou enganado; existem
os paramédicos, profissionais paramédicos. Pergunto a V. Ex•.
que é um médico sempre muito bem informado, no caso presente essa categoria ortoptista é um paramédico?
O SR- PRESIDENTE (Almír Gabriel) - Gostaría de
dar a resposta em dois tempos. No primeiro tem-po; essa denorriin-áção "paramédico" desapareceu dentro da saúde porque
o trabalho rnultidisciplinar dentro da saúde retirou do médico
a condição de ser o essencial da saúde, o médico é essencial
para a doença, mas não para a saúde. Eritão, por causa disso,
deixou _de_ existír a classificação de médicos e paramédicos.
Hoje, já não se utiliza esse tipo de classificição.
Se formos utilizar a classificação antiga, de 30 anos atrás,
ela estaria realmente dentro daquele conceito de paramédico.
O Sr. Ronaldo Aragão - Só para acrescentar. esse é
um dos grandes problemas do oftalmologista, do ortoptista.

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Solícito aó nobre
Senador Gádbaldi Alves Filho a leitura dos nomes dos ·senadores para a votação.
··
Em votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Almír Gabríel) '--- Há 17 votos
··
·
_ _ __
contrários ao projeto.
Solicitá ao nObre Senador Ronaldo Aragão a leitura, dç. .
seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n" 30L9J, que
regularnen,ta a profiSSão de ot;tç>ptista e dá ou~ras providências.
O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, esse projeto,
que -suscitou uma discussão ampla, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, contém urna série de razões e contra-razões
apresentadas pelos profissionais da especialidade de Oftalmologia.
Opinamos por apresentar um substitutivo ao projeto, ·que
passo a ler:
(Leitura do substitutivo.)
Sr. Presidente, é um projeto polêrnico:porque há interesses de oftalmologistas alegando que o ortoptista é um auxiliar da especialidade e, do outro lado, os ortoptistas dizem
que são profissionais com a mesina competência e até tem
os mesmos direitos dos oftalmologistas. Entã_9, essa discussão
já vem há bastante tempo e sabe V. Exn, como médico, que
não é fácil compatibilizar esses interesses.
Portanto, o meu parecer a respeito -do projeto apresentado é um substitutivo ao projeto original do S"enador Maurício
Corrêa, estando aberto a discussão, a emendas, a melhora.
a sugestões que possam aparecer aqui na ComisSão~ - --

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, o parecer
foi peh aprovação nos termos do s~;~bstitutivo. Agora, pergunto: nesse substitutivo fica claro que- se trata de um auxiliar
médico? O que antigamente Chamaríamos de paramédico,
seria isso?
· O Sr. Ronaido Ãragão- Exatamente.

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho-- Sr. Presidente. peço
a palavra para discutir a matéria.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou satisfeito,
Sr. Presidente.

. . o· SR, cm· SABÓIA DE CARVALHO - Pergunto ao
Relator, em que divergem. qual a diferença da atividade de
um: médico oftalmologista para o profissional-ortoptísta'! - O Sr. Ronaldo Aragão --Um é médico, ninguém discute,
e o outro não. é. sim, um auxiliar médico_.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, aí reside
o grande problema, estamos lhes dando status de médico.
O Sr~ Ronaldo Aragão - Não, no substitutivo estamos
dando status de auxiliar.
O Sr. Gariba1di Alves Filho- Com licença, Sr. Relator~
como enfermeiro, dando o status que o enfermeiro tem hoje,
de auxiliar do médico.
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O Sr. Jonas Pinheiro- Quero fazer uma p·ergunfa, inclusive com a ·atenção do Senador Cid Sabóia de Carvalho e
do Senador Ronaldo Aragão, Relator, porque o parágrafo
único do art. 1\' diz o seguinte:
"Ortoptisül- é- O p-rOfisSional com graduação plena
em ortóptica obtida em instituiÇãó- educacional de nível
superior reconhecida e legalizada pelo governo de um
país que o habilite à prátiCa da ortóptica, ou seja, ã
pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratarrie"itto doS âístúrbios óculo-sensório-motores."
O Sr. Ronaldo Aragão- Restrito-só àquilo.
O Sr. Ciâ Sabóia de Carvalho - E o médico nãó tem
essa função?

O Sr. Ronaldo Aragão- O oftalmologista tem essa fun-

çãQ e mais outras.

O SR- PRESIDENTE (Almir Gabriel) --:- Senador Cid
Sabóia de Carvalho, gostaria de dar exemplos: o ortoptista
poderia tratar de uma pessoa com estrabismo convergente,
através de exercícios, com vistas a tentar colOcar as duas visões
na mesma posição. É claro que um médico oitalm'olqgista
também pode fazer isso. -Agó{a, ao ortoptista não é pe-rmitido,
pelb' que está 'colocado :aqui nem pelo que está permitido
até hoje, que trate, por exemplo, de glaucoma, de conjuntív"ite
etc.' Ele trataria exclusivamente daquelas alterações motoras
ou senso-motoras da área oftalmológica. Até aqui, eles têm
f1.1o.cionado como pessoas treinadas dentro de consultórios
de oftalmologia ou dentro de faculdades para funcionarem
como auxiliar de terapeuta e agora passam a ter categoria
ou nível superior.
Há urna certa diferença entre o trabalho que ·e te. desenvolve. e o _trabalho. do oftalmologista. O oftalmologista, na
prática, além de dar o diagnóStico, faz a pesquisa é o tratamento, no caso deles, restringiriam-se mais à recuperação'
do que propriamente ao tratamento.
Senador Jonas Pinheiro.

e

O SR- JONAS PINH,EIRO - Queria voltar à discussão,
fazendo algumas perguntas que certamente teriam sido feitas
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho._ Dessa~ explicações,
pode-se concluir qué o ortoptísta em "relação ao oftah;nologista
é siririlar ao protético e o dentista, _entre o rábula e o advogado
pleno. Poderia ser feita uma comparação nessa direçãO?
O SR- PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Mais ou menos,
mas daria a eles um nível superior, diferente dos protéticos
e dos 'rábulas.
·
O Sr. Carlos Pat_rocínio - Pe_rmite um aparte, nobre
Senador Jonas Pinheiro?
·
Gostaria de dizer que o ortoptista estaria-para o OftalmOlogi~ta .assil}l_ cóifio O fisioterapeuta estaria para o médico de
maneira geral, principalmente, para o médico neutologistas.
Normalmente os ortoptistas trabalham com pacientes encaminhados por médicos oftalmologista, principalmente para recuperação de lesões ocasionadas por acidentes automobilísticos,
quando fiCa defeito motor na pálpebra, problemas de estra~
bismos divergentes Ou convergentes. Ent~<;\ se_ria, por asSini
dizer, como o fisiote.rãpeuta, Serla um pi"õfissionalliberal de
nível superior credenciado para exercer a sua atividade, inde~
pendente ou não da indicação do médico, mas que, via de
regras, seus pacientes seriam encaminhados pelos oftalmologistas.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- O Senador Carlos Patrocínio, no meu entender, d~u com precisão, a resposta.
Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO- O que 6 ortoptista ·quer
é não depender da indicação ·cto oftalmologista, ele quer ser
um profissional independente, não um profissiOnã:l auxiliar.
O Sr. Jonas Pinheiro- E o fisíóterap-eUta tem essa m-es-ma
situação já defirlída?
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Tem graduação,
inclusive em nível universitário~ e é uma profissão -à parte.
Em votação.
Solicito ao Senador Garibaldi Alves Filho a leitura do
nom-e dos Sen3.dores para votação.
(Procede-se à votação.)
VOu proclamar o resultado: 17 votos a favor do_ parecer
do Relator e uma abstenção._
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
- -(Leitura do requerimento do Sr. Garibaldi Alves Filho)
De maneira que para chegar .ao caminho final desse projéfo de lei, já que houve um substitutivo da parte do Senador
Rorialdo Aragão, volta à discussão e votação o' SubstitUtivO.
Há requerimento do Senã.dor Garibaldi Alves Filho np~
seri.tidO de que se dispense o interstíCio ~e passe-se à ·votação
em segundo turno desse substitutivo.
Em discussão o requerimento do Senador Garibaldi Alves
Filho.
O Sr- Epitácio Cafeteira - Sr. Presidente, vou ter que
votar contra o requerimento, até porque, talvez confessando
o que mt'.itos colegas não confessam, este, t~:rmo ortoptista
me. p~gou de surpresa, não sabia nerri se havia ~ido iQ.ven,tada
pelo Magri. Notei que a maioria também.fícou, sem saber
qual a diferença de médico oftalmologista e ortoptista. Então,
acho que houve uma votação muíto mais por solidariedade
ao relator que fez o substitutivo.
Gostaria _que o Senador Garibaldi Alves Filho retirasse
o requerimento para nos dar tempo para examinarmos o assun~
to, pois 'se fizennos uma segunda vot'ação, Vai ser exatamente
a iriesri:Ia, o resultado vai ser o ·mesmo; e c'ohfesso até 9_Ue
me abstive de votar porque exiSte alguns áitígOs que nle deixam preocupado .. Não vejo nada de mal em termos.uma·profissão· de nível superior, mas muito mais importante é que na
forma do art. z~- tenha as exigências para já serem aceito's ·
os ortoptistas, vamos incorporar esses profissionais.
Não sei qual a profundidade e para onde vamos tomando
essa de,cisão. Confesso ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho que não conheço o assunto. De- forma qtie eu gostaria
de ter tempo para examinar.
O Sr. Garibaldi Alves Filho --Sr. Presidente, aceito a
ponderação do Senador Epitácio Cafeteira e lembro que S.
Ex~ ainda tem a possibilidade do recurso para o Pleilárió.
Mas aceito a ponderação do Senador EpitáCio Cafeteira. Retiro o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Solicito ao Senador _J?pitácio Cafeteira a leitura do seu parecer sobre o Projeto
de Lei do Senadq p~ 254; que dispõe sobre a exigénciá de
carteira de saúde para admissão _no emprego.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, nosso relatório
é sucinto e vou lê-lo. Antes, porém, gostaria de dizer que
me preocupa o fato de que, em muitas cidades grandes, as
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pessoas entram em fila para f:_tzcr um exame comum, corri-

queiro, que não precisa de laboratório, nem de maiores delongas, c se inscrevem para serem-examinadas dai a seiS-meses.Em muitos lugares não existem nem profissionais: - ·
O projeto do nobre Senador Teotónio Vilela é cheio
de boas intenções. Acho até que, num pafs priineiro-mundista.
ele seria perfeitamente aprovado. Mas não vejo como estabelecermos isso, porque vai dificultar a vida de todo mundo.
Ora, já não há emprego; a Câmara acabou de derrubar a
emenda da birnestralidade, ou seja, se vai ganhar cada vez
menos, ainda há a dificuldade para se conseguir emprego.
Leio o meu parecer:
(Leitura do parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
·
Como médico, eu gostaria de dar um palpite sobrl! o
parecer: estou inteiramente de acordo com a posição do Sena~
dor Epitácío Caft:tciril e; apesar de todo o respeito e_ boa
intenção do SenadorTeotônio Vilela, me preocupa o seguinte:
recentemente, há coisa de_ - nó_s _chamamos recentemente
em tcrmo_s de saúde - 15, 20 anos se _chegOu à seguinte
conclusão: aqueles exames de abreugrafía que eram- feitos
como instrumentO para a Carteira de Saúde, na verdade tinham em conta a possibilidade de detectar a tuberculose.
Em cada 100 mi! examinados, aproximadamente 110 tinham
alguma lesão pulmonar por tuberculose e, desses 110_ não
mais do que 15 a 20" eram portadores de tuberculose transmissível.
Então, na verdade, se fazia um gigantesco eS:foiçO no
sentido de se dete_ctar a tuberculose e o resultado final era
extremamente baixo, e cont -isso-' O a:pa-reifiO-àó-EstadO, Com
vistas a tratar. ficava cuidando de dar o diagnóstico, perdendo
o seu tempo, ao invés- de estar tratando aqueles que poderíamos chegar a diagnosticar pelo que changunos de sintorq.átíco
re..o;;;piratório. E slnfomático respiratório é-Siinplesmeõte a pessoa que tosse durante mais do que dois meses seguidos. Ele
tem tosse. A mesma coisa em -relação à questão d"a dermatologia sanitária para o diagnóstico hanscníase. De maneira que
se chegou à conclusão que é_ muito melhor ter os_ serviços
organizados para tratar os que são transmissores de alguma
patologia do que fazer essa prevenção, que não alterava de
maneira concreta a curva epidemiológica de todas as patologias transmissíveiS. De maneira que como-médico, eu estou
tranquilo, de que a posição do Senador Epitácio Cafeteira
responde à realidade sanitária brasileira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, antes-da votação, eu somente quefia dizer o seguinte. Eu não coloq~ei
no meu parecer que há um item ainda mais difícil no projeto,
que diz: "Os exames médicos serão renovados anualmente
e anotados na Carteira de Saúde". Ou seja, a pesSoa que
tivesse exame na capital para ir trabalhilr no iriteríár ;- daí
a um ano, ele voltava para renovar ou perdia o emprego.
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(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Aprovado por
unanimidade, com lR votos.
O Senador João Calmon solicitou que apresentasse o
parecer que S. Ex·' vai oferecer _ao_ Projeto de Lei do Senado
n" 317, .. que dispôe sohre o concessor de licença no _caso.
de adição, que constitui o item 16 da nossa pauta. Gostaria
de pedir a anuência dos companheiros para permitir essa antecipação. (Pausa)
O Sr. João Calmon- (Leitura do Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Em discUssão.
(Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães-Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Concedo a palavra, para disc!ltir, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu apresentei um projeto ne_ss_e sentido, de adoção de conceder licença à mãe adotiva, e foi aprovado pelo Senado. Aqui o projeto Senador Francisco Rollemberg ino~a. acrescentando essa licença ao pai
adotiv_o, no caso de falecimento dª- rnãe ad9tiva. Eu_ nãO sei
se a tramitação deveria ser conjunta ou separada, porque
eu não_ tenho certeza de onde está o projeto de minha autoria,
que já foi aprovado na Comissão. se já foi remetido para
a Càmara, se foi deliberação terminativa, - eu não tenho
certeza. _Seria interessante pedir à Secretaria, depois·, "logicamente votaremos todos a favor, fazer um exame para verificar
se deve ou nãÇJ haver uma t~amitRç_ã_v_cQ_njunta das duas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Nós tomaremos
em conta a sua informação, Senador.
~O Sr. Cid Sabóia de Carvalho a palavra para discutir.

Sr. Presidente. peço

O SR. PRESIDENTE (A!mir Gabriel)- CQncedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador Cid Sabúia de Carvalh_o.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
esse assunto merece_ lima reflexão.
Eu sei que é muito simpático o projeto, mas quero fazer
uma rápida análise da questão.
Veja bem V. Ex~. e gostaria de Córitar com a sua atenção,
que a adoção no Brasil ocorre de dois modos: um dos modos
é. aquilo que chamávamos de adoção plena. Isto é, quando
o menor é adotado plenamente, não fica nenhum resquício
de que ele é filho adotivo. Ele_é registrado corno filho legítimo,
o cartório é autorizado para que faça o registro. tudo corre
em sigilo de justiça, é devidamente autorizado, e_ o menor
é registrado como filho do leito conjugal, ele é registrado
corno filho e não há como identificar quem é o adotivÇ)._ Fica
tudo como se fora filho da conjunção carnal daquele casal.
Ess:~-é·a-ádoção !Dais recomendável, é a adoção prevista no
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - E o fato de
antigo Estatuto do Menor e que se_ chamava "Adoçào plena",
que o fator Rh, mesmo em carteira, não signíffcã que ·os
um fato confirmado, agora, nas novas leis que passaram a
bancos de sangue estão is~ntos de prestar na hora. Em t_oda
ter -vigência.
transfusão de sangue é obrigatória a determinação do fato~
-- A outra adoção é aquela do Código Civil Brasileiro.
Rh.
AqUela adoçâo que exige uma diferença de idade. Aí, não
Em votação.
quer dizer que o adotado é sempre menor. Até um homem
Solicito ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho que faça
de 70 anos pode adotar um de 45.
a leitura do nome dos Srs. Senadores. (Pausa.)

.. ~ -~--·---------~---~~-
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O Sr. Jutahy Magalhães- No projeto;- realmente, não
há limite.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, aqui o
projeto diz: ··Nos casos de adoção, Será concedida à mãe
adotiva, empregada c servidora púhlica, licença de 120 dias,
durante o primeiro ano de vida da criança". Aqui, realmente,
amarra em criança.
Se a criança tiver mais de um ano de idade, a licença
será de 60 dias contadus. __
Na verdade, Sr. Presidente, isso merece um certo cuidado
por causa-· da legislação. A legislação para adoção um tanto
quanto complexa. A adoção não é meramente esse ato que
temos em mente, a pessoa abandonada, c faz-se a sua adoção.
Existem muitas adoçõcs, às vezes até por conveniências sociais
etc_
Agora, no âmago da questão, no profundo da questão,
aadoção que se visa proteger, que é a de criança recém-nascida
etc, ela não é identificada. Há o direito de adotar, e o registro
é de fi!ho legítimo de determinados pã.is. fílho do leito conjugal, não havendo a menor identifíca-ção~-Quero apenas chamar
a atenção, - não estou contra o projeto -a uma reflexão
sobre a adoção no Direito brasileiro, para sabermos como
isso se encaixa.
Outra coisa, as licenças que são concedidas às mães, que
têm cm vista, via de regra, o seu estado físico, o estado físico
da mãe, pois a licença é dada à gestante. Agora, cuidar de
pessoa da família, é um outro tipo de licença.

e

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex'! um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro lugar,
quero discordar de V. Ex·', pois acho que a licença, no caso,
é para que haja uma convivência _d§l mãe com o filho, para
que haja uma adaptação, e o filho se s~n_ta prOtegido naquela
fase de nascimento e no caso de adoção. Acredito que há
necessidade de uma licença dentro do critério de mãe verdadeira, quer dizer, de mãe adotiva, talvez eu esteja me levando
pelo projeto que apresentei e que foi aprovado na Comissão.
A minha idéia, pelo menos, c também do Senador Francis_co Rollemberg, acredito que seja a mesma, pois a Situação
é idêntica, da mãe adotiva e da mãe que teve o parto, com
nascimento normal e de filiação Qormal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente;
quis só trazer à baila essas observações sobre a adoção, porque
no Brasil ela ocorre de dois modos, e aqui não se especifica
qual delas. Há dois tipos de -ãdoção, e eu quis trazer isso
como elemento para o debate.
Não estou convencido do acerto do projeto e, por i~so,
vou me abster de votar. Não vou ficar contra propriamente,
mas vou me abster de votar.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Não havendo
quem queira discutir, solicito ao Senador Garibaldi Alves Filho o obséquio de ler o nome dos Senadores para a votação.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senadores: Antonio Mariz,
César Dias, Cid Sabóia de Carvalho ...
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Eu me -abstenho de
votar.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Garibaldi Alves Filho,
com o Relator, Wilson Martins, João Calmon, Ronaldo_ Aragão, João Rocha, Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, Mar-
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luce Pinto, Jonas Pinheiro, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia,
Aureo Mello, Epitácio Cafet_eira, Eduardo Suplicy, Pedro Simon, João França.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Dczcsscte votos
a favor e uma 'abstenção.
Aprovado.'
Item 12:
·
Projeto de Lei do Senado n'' 298.
Peço ao_ Senador Cid Sabóia de Carvalho a leitura do
seu parecer.
. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Vou fazer
um resumo, pois o parecer está um tanto quanto extenso.
O presente projeto de lei, ementado a epígrafe, é de
autoria do erilinente Senador Mareio Lacerda e visa modificar
a redação atu~l de todo _o art. 462, caput e 4 parágrafos da
Consolidação ,das Leis do trabalho, o qual passaria a vigorar
assim:
Art. 462. Ao empregador é vedado.efetuarqual·
quer desconto nos salários, ainda que o empregado
o autorize, salvo quando o desconto resultar de adiantamentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
O preclaro autor, em sua justificação, aduz o seguinte:
a) O art. 462 da CLT proíbe o desconto nos salários
do empregado, com exceção dos_casos previstos em lei e contratos coletivos, mas é silente quanto à possibilidade de se
permitir descontos quando houver tácita anuência do empregado.
Vemos que o autor do projeto pretende impedir que
o empregado autorize desconto em sua folha e isso violenta
o Direito Civil e, _de certo modo, até a Constituição Federal.
A Justiça do Trabalho tem dado ganho _de caus_a ora
ao empregado ora ao empregador. é a argumentação dele.
Uma corrente jurisprudencii:!.l àlega que os_ descontos efetivados, por exemplo, a título de seguro de vida, são ilegais,
porque na maioria dos casos o empregado, ao ser admitido,
é obrigado a aceitar tal condição, sob pena de não obter
o emprego.
b) Outra corrente jurisprudencial afirma que o desconto
de seguro de vida, expressamente autorizado pelo empregado,
é válido e legítimo, não só em face da autorização expressa,
como da finalidade social.
c) Tal polêmica tem acar!etado prejuízo ao bom andamento das relações de trabalho, até porque os descontos náo
se limitam a seguro de vida, mas seguram empréstimos para
aquisição de equipamento indispensável ao trabalho da empresa, compra de supermercado etc., transformando-se tais benefícios_ amiúde _em armadilhas para o empregado. Essa é a
argumentação do projeto.
d) Daí a necessidade de a salvaguarda do salário ser mantida com grande rigidez, ôbjetivo do projeto deJei apresentado
que, entretanto, não deve ser interpretado como cerceamento
da liberdade do empregado de dispor do seu salário, mas
como criação de um mecanismo legal para proteger a sua
integridade, pois não o impedirá de ir às seguradoras, às financeiras e aos supermercados.
O projeto foi distribuído a esta Comissão de Assuntos
Sociais em 27 de agosto do ano passado, para decisão termínativa-etc.
-A irredutibilidade dos salários, mandamento de há muito
preconizado pela doutrina e ora inscrito na ConstitUição, art.
7'\ VI, é inerente ao princfpio da inalterabilidade contratual,
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assegurada pelo art. 468. da CLT. de forma genérica. A alteração das condições do contrato de trabalho só é lícito se por
mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem,
di reta ou indirctamcnte. em prejuízos para--o e-mpregado, sob

pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
Sr. Presidente, trata-se de uma questão técnica de Direito
Trabalhista. A modificação viria trazer grãnd~s dificuldades
nas relações trabalhi~tas entre empregados c empregadores.
É o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gahricl) - Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
- -- _
Solicito do Senador Gariba!di Alves Filho' a leitura dos
nomes dos Senadores presentes para a votação.
O Sr._ Garibaldi Alves Filho- (Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Aprovado por
unanimidade.
Solicito do Senador César Dias o obséquio de apresentar
o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Sena-do n'-' 297~ de
1991, terminativo, que dá prioridade a atendimento à cliCntela
que especifica c dá outras_ providências.
Item !3 da pauta. página 112.
O SR. RELATOR (César Dias)- o projeto do Senador
Francisco Rbllemberg c dá prioridade a atendírriento de clientela que especifica e dá outras providências. - ~
Este projeto regulamenta o dispositivo COilSfitucional dos
arts. 227 e 230, que dá direito e tratamento especial, amparo
a portadores de deficiência fíSica, pessoas idosas, crianças,
gestantes, senhoras lactentes e pessoas_ acom_panhadas de
crianças no colo.
E um proje-to importante, tem um cunho social muito
relevante c tem por objctivo assegurar ate-ndiinento a essa
clientela, estabelecendo mecanismos que to-rna-m efetivos esses
direitos. Não é possível que as nossas repartições, princí(>almcnte órgãos de saúde e previdência obriguem os idosos e
portadores de deficiência flsica a permanecerem lioraS-'eril'
filas esperando ~\teriillmento a qüc têm direito.
Recebemos uma emenda supressiva ao projeto do Senador João França, que pretende suprimir o parágrafo- úniCo
do art. 2·' e o inciso III do art. 6'', partindo do pressuposto
de que as instituições firiaOceiras não devem figurar entre
as entidades obrigadas a_ prestar atendimento priofltádo nos
termos do projeto.
Não desmerecendo o mérito da emenda do Senador João
França, optamos pela rejeição, considerando que as instituições financeiras, tanto do sctor público quanto" CiO Sé"tof privado, prestam serviços de toda origem, jnclusivc como_intermediários de pagamento da Previdência Social entre outros. Não
vemos, portanto, nenhum óbice que concerne a inclusão delas
entre os órgãos c cntidadesque deverão oferecer atendirn_e_nto
prioritário a essa clientela específica.
Portanto, somos pela rejeição da emenda e pela aprovação do projeto.

e

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - Em disêussão
o parecer.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço· a·palavra
para discutir.
O SR- PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, é sú uma ob:::.ervação e, talvez, o Relator possa fazer até uma modificação,
se achar justa.
No art. 6'!, inciso II diz:
"No caso de empresas concessionárias de serviço
plíhlfco, há multa de 100 mil cruzeiros a 500 mil cruzeiros."
Vejam, esse projeto é de 27 de agosto de 1991. Naquela
época, talvez, 100 mil cruzeiros valessem alguma coisa. Hoje,
é menos da metade do salárib mínimo e a multa maior representa dois salários mínimos, praticamente. Acredito que deveria haver uma forma de reajuste dessa multa, que não pode
ser viilCulado ao salário mínimo, mas pode-se fazer um reajuste citando algum índice.
O SR. RELATOR (César Dias) -Mas como·> Colocar
-em OTN ou...
O Sr. Eduardo Suplicy- Poderia haver uma qualificação,
no inCiso II, onde se poderia dizer que os valores mencionados
nesse inciso serão corrigidos no início _de cada ano por uma
variação de um_índice a ser escolhido. Poderia ser pelo INPC,
um índice corisidefado oficial, pelo índice geral de preç()S
da FGV, ou INPC, que é o oficial do !BGE.
O SR. RELATOR (César Dias)- Poderíamos transfor·
mar esses valores em OTN...
O Sr. Eduardo Suplicy- Há a UFIR, mas pode morrer
a qualquer momento.
O Sr. Jutahy Magalhães -:- UFIR ou o Lndic_e que vier
a substituí-Ia. Hoje em dia, muda-se tanto de moeda aqui
no Brasil, que já dizemos assim: este índice ou aquele que
vier a substituí-lo.
O Sr. Eduardo Suplicy- Poderia ser corrigido monetariamente segundo a variação do INPC, ou do índice que vier
a substituí-lo oficialmente.
O SR. RELATOR (César Dias) - Concordo e acato
a sugestão do Senador Jutahy Magalhães.
0 SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - Em votação
o parecer, com a sugestão oferecida pelo Senador Jutahy Magalhães.
_
Solicito do Senador Garibaldi Alves Filho a leitura dos
nomes doS Senadores para a votação.
(Procede-se à votação.) ·

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Quatorze votos
a favor.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente. peço a palavra.
É só para perguntar até onde vamos,_Sr. Presidente. Q~e
-na, primeirO, curnpriinentar V. Ex• e os demais pela dedicação, hoje, a esta Comissão, mas, como não gostaria de_ me
retirar e ficãi re"ponsável, solicito uma prevfsàO d"a disposição heróica do Senado hoje, porque tenho um compromisso para
o qual já estou atrasado.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Pelo andamento
dos trabalhos, creio que em menos de uma hora teremos
cqncluído os nossos trabalhos, cm ~O minutos aproximadamente.
Quero formular um apelo aos companheiros, porque já
tivemos 12 reuniões convocadas, das quais, apenas duas puderam acontecer e, por isso, gostaria de dar o máximo de aproveitamento a esta reunião. Portãhto. solicito aos praza dos- e- pre-
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claros companheiros que possamos seguir, pelo menos. analiR
sande mais uns cinco ou sei~ pro}ctos que estão em pauta.
Solicito do Senador Wilson Martins a leitura do seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado- n·' 17, que regula o
inciso XXVIII do art. 7" da ConstituiçãO Federal, que constitui
o item 14 da pauta.
O SR. RELATOR (Wilson Martins) - Sr. Presidente.
trata-st:: de matéria relativamente nova a respeito da qual,
aliás, sugeriria que V. Ex"'. à semelhança de outras, promovesse, pela Comissão, uma audiência de pessoas competentes,
tanto de empresários como de empregados, para que, em
ocasião oportuna, pudéssemos examiná-la.
Mas não se assustem os Colegas, não vou ler o parecer
proferido, farei um breve resumo.
A Comissão de Assuntos Sociais é chamada _a decidir,
terminativamente, sobre o projeto de lei apresentado pelo
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que ohjetiva regular no inciso XXVII do art. 7'' da Constituição Federal.
São os seguintes itens que o citado projeto pretende escrever em nossa lcgblação:
(Leitura dos itens.)
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Tem a palavra
o nobre Senador Jutahy Magalhães,_para discutir.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente. peço
vênia ao queridíssimo Senador Áureo Mello, que todos nós
admiramos c respeitamo!'., temos um bcm-querer especial por
S. Ex·•
O Sr. Áureo MeiiO.:._ Obrigado. A recíproca é verdadeira.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES ... mas eu ficaria mais
com a opinião anterior de rejeição do projeto. Porque eu
imagino, Sr. Presidente, se votarmos favoravelmente a esse
projeto, o que vai acontecer por este Brasil afora? Todo mundo vai poder fazer bingos e sorteios de qualquer cois3.. Então,
vamos ter uma jogatína institucionalizada no País. E acho
que tem que haver ,u}ú 'limite, e o limite_. hoje, pode ser até
exagerado, mas não _devemos abrir tanto as portas para fazermos com que todos tenham o direito de realizar um bingo,
um sorteio, distribuir brindes, sem comunicar a ninguém a
não ser o local cm que isso vai ocorrer.
_ Por essa razão ,e,, _pedindo desculpas ao Senador Áureo
Mello, cu, pessoalmente, votarei pela rejeição do projeto.
O Sr. Áureo Mello'- V. Ex·' não precisa pedir desculpas ...

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - Em discussão
o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação. (Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -

Aprovado o

Parecer n'' 15 por votos.

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente. V. Ex• vai
fazer a segunda votação?
Temos o substitutivo. Poderia ser colocado logo cm segundo turno, se fosse possível.
OSR. PRESIDENTE (AlmirGabriel)-OSenadorGaribaldi Alves Filho acaba de assinar um requerimento colocando
em votação.

(Leitura do requerimenco.)
(Dispensa de interstício para imediata apredaçã0 do substitutivo oferecido ao projeto de lei.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Áureo Mello- (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Senador Aureo
Mello, o próximo projeto será relatado- por V. êx• Apelaria
para que V. Ex·' permanecesse.
Todos estão de acordo com a votação anterior, de maneira
que a considero o projeto definitivamente-a-provado.
Solicito ao Senador Áureo Mcllo a leitura do Projeto
de Lei do Senado n\' 277, também terminativo, que permite
às instituições filantrópicas desportivas estudantis promover
a distribuição de prêmios, mediante sOrteiOs.
·- O SR. RELATOR (Áureo Mello)- (À leitura do parecer.)

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel) -Com a palavra
o Senador Cid Sab6ía· de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
diante de_ çontravenções penais_, e esse projeto de
lei visa extinguir essa contravcnçãu e autorizá-la.
Lembro que a legalização de cassinos, no País, é um
tema muito polêmico. A legalização do jogo em geral, e a
legalização do jogo-do-bicho, notadamente, são assunto.s muiM
to polêmicos que não podem ser resolvidos parcialmente como
nesse episódio aqui. Esse assunto deve ter uma reflexão geral,
com análise das conseqüências sociais, as conseqüências jurídicas, fiscais, notadamcntc, porque há um cuidado muito grande, inclusive, com a lisura desses sorteíos, a verdadeira entrega
dos prêmios. De tal sorte que isso é muito complexo.
Vou me reservar, com toda homenagem que presto ao
companheiro Áureo Mello, pelas suas brilhantes qualidades
de parecerista. mas não posso cede_r_ diante da legalização
de uma atividade que é contravcncional. Eu votarei contra.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Continua em
discussão.
Com a palavra- o Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Englobando todas as
opiniõeS dos Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães e respeitando também o parecer do meu prezado_ e
dileto amigo Áureo Mello, voto contra, porque o que me
deixa um pouco cético é que os chamados aproveitadores
de entidades filantrópicas usam-nas, bem como aos clubes.
como patrocinadores dos eventos, dão uma certa quantia para
esses clubes e ficam como mérito. Em virtude disso, com
todo o respeito voto contra, justamente por essas razões. Fico,
porém, com o parecer de S. Ex• pela rejeição.
estamo~

O Sr. Wilson Martins- Fico com O parecer ao Senador
Áureo Mello.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, se isso
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
for aprovado, a Igreja Universal deixará de fazer milagre
para discutir.
__ para fazer sorteio.
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O SR. PRESII)ENTE (AI mi r Gabrid) .-Solicito ao Sena-

dor Garihaldi Alves Filho a leitura dos nomes dos Senadores
para a votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE ( Almir Gabriel) - 13 votos favoráveis contra 1. O parecer foi rejeitado. Solicitaria -ão Senador
Jutahy Magalhãe~ para fazer o relatório do vencirlo.
Passamos ao último item da pauta, face ao fato de que

estamos seguindo a rotina.
O Sr. Jutahy Magalhães -

Estou dando uma solução

para o prohlcma. Subscrt!vo-me, de imediãto, para ler o parecer do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Airnir Gabriel) - Exatarnente.
O projeto constitui o item 6 da pauta.
"Projeto de Lei do Senado n·• 84, de 1991, que dispõe
sobre a participação dos empregados nos lucros das empresas,
e dá outras providências.''
Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Eilho)O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Pre.sidcntç_.__apenas para
uma ligeira m-anifestação.
Concordo plenamente com a conclusão do Relator, ape~
nas faria duas observações:

Junho de 1992

_ Primeiro, quando fala no projeto de lei, de autoria do
Senador ~dison Lobão, qUe foi um dos· autoi"es do projeto.
Neste sentido, também, existe projeto do Senador Fernando
Henrique Cardoso que foi aprOvado no Senado e está hoje
na Câmara.
Em segundo lugar, há um _equívoco. apenas, no final
na letra e, quaildo diz que podei-iam apresentar uma emenda
quando retornasse ao Senado.
No caso, não teríamos mais condições de apresentar
emenda. Teríamos que fazer aprovação do suhstitutivo que
vier, ou retornar ao projeto inicial, mas não apresentar uma
emenda.
Sou favorável â. conclusão. Apenas faço essas duas observações, caso o Relator concordar, que se modificasSe- esse
item, porque, na realidade, não podt!ríamos fazer emendas.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabrid)- Quero lembrar
que o arquivamento equivale à rejeição.
Solicito ao Senador Garihaldi Al_v~~ Filho a leitura dos
Senadores para votação.
(Procede-se à \'oração.)

O SR. PRESIDENTE (Almi"r Gabriel) -

Foi rejeitado

o projeto por unanimidade.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 5 nmwro.~·. J
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SEÇÃO 11
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ANO XLVII- N•83

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federai -ã.provou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimàto Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 16, DE 1992
Modifica a Resolução n' 50, de 19 de setembro de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O art. 1'', parágrafo único, inciso III da Resolução n• 50, de 19 de setembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
·
"III- Credor: Export-lmport Bank of lhe United States- Eximbank.
a) valor: US$178.305.4ó9,00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e cinco mil e quatrocenos
e sessenta e nove dólares americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de 9,65% ao ano, durante tanto o período
de carência quanto o de pagamento;
c) amortização: início'da amortiza-ção do principal da tranche relativa ao primeiro satélite 15 de fevereiro de 1995. Quanto à tranche relativa ao segundo satélite em 15 de setembro de 1995;
d) comissão de compromisso: 0-,5% ao allo, SObre os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo."
Art. 2• Esta Resolução eriüa em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 5 de junho de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

FaÇo s·aber

qw~

o- Seiiado Federai aprovou, e eu,

1víâUtõ

Beneviàes, Presidenie, nos termos do

art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 17, DE 1992
Restabelece a Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É restabelecida, sem prazo final de vigência, a Resolução n• 96, de 1989 do Senado
Federal, que dispõe sobre limites gfol:iais para as operações de crédito externo e interno da União, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e estabelece limites e condições
para a concessão de garantia da União ei.n operações de crédito externo e interno.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se o art.l5 da Resolução 11' 96, de 1989, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

4382 Sábado 6

plÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de I992

EXPEDIENTE
L"BNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MA<.iALIIÁE.S '

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Diretor..Oeral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CAH.LOS HOMERO V1EIRA NlNA

Diretor Ac:hninistrativo
LUIZ C"..AH.T.OS HN:tTOS
Diretor Industrial
1-'WRIAN AUGUSTO C.'OlfllNHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestra 1 .......................................................... - ...................................... _ Cr$ 70.000,00

Tiragem 1.200 exemplares

SUMÁRIO
I - ATA DA 108' SESSÃO, EM S DE JUNHO DE
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do tn Sccretârio da Câmara dos Depu-

tados

- N" 132/92. comunicando a aprovaçãó do Suh~ti
tutivo do Senado ao Proj~to de Lei da Cãrnara n·' 123/91
(n" 3.278189. na casa de_ origem). que institucionaliza o
Programa de Crédito EducativO para estudantes carentes.
1.2.2- Parecer
Rcfcn::ntc à seguinte matéria.
-Mensagem n" 178/92, do Senhor Presidente daRepública que submete à apreciação do Senado Federal. os
acordos de reescalonamento da dívida polonesa, assinados
no âmbito _do_ Clube de_ Paris, para que seja autorizada
a celebração pela União, dos referidos contratos c:.:om o
Governo Polonês ou suas referidas agencias de _crédito.
(Projeto de Resolução n" 24/92.)
1.2.3 - o Comunicações da Presidência
- Recebimento do Ofício nl' S/11/92 (n" 341/92, ·na
origem), do Governador do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando, a elevação temporária dos limitcs dc endividamento daquele Estado, para emitir Ll~!ras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janciro - LFTRJ, para
os fins que especifiCa.
- Prazo para apresentação de emendas ao_Projcto
de Resolução n·' 24/92, lido anteriormente.
1.2.4- Requerimento
- N'! 367/92. de_ autoria do Sr. Elcio Álvares, solicitando a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do Senado
n"" 243/91 e 69/92, respectivamente, que alteram dispositivoS da Lei n" 5.682. de 21-6-71 - Lei Orgânica dos
Partidos PolíticOs, juntàmcnte com os ProjclOS de Lei do
Senado n·~' 252 e 291/91, que já tramitam em conjunto
e versam sobre matéria correlata.

L2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAM~PELO- Disparidades
entre os países ricos e pobres evidenciadas na Conferência
Rio-9::!. Prcmência da conscientização dc__suas responsabilidades pelos países desenvolvidos.
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Críticas às
declarações do Sr. Francisco Gros. Presidente do Banco
Central, _veiculadas pela imprensa, sobre a política econô~
mica e a responsabilidade do Congresso Nacional para a
aprovação da reforma fiscal.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊ A- Estudos preliminares realizados por- S. Ex·' a res-peito âo instituto da
avocatória c sua incompatibilidade com as regras constitucionais c processuais.
SENADOR NEY MARANHÃO- Obstáculos criados peloS Úligo-Pólios para a viabilização de política económica saudável.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Càmam n" 19192 (n" 2.154191, na
Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra
atos do Poder Público, e dá outras providências. Votação
adiada, por falta de quorum.
ProjetO de Decreto Legislativo n·' 27/92 (n" 30/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças. Estado de Mato Grosso.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2'-' do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 28192 (n' 31192, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na_Cidade de Júlio de Castilhos, Est1do do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 29/92 (n9 37/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para ex-

- - · · · - - - - - - - - - - - - - - - -
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piorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Aracati,
Estado do Cearü. Aprec-iação sobrestada, nos termos do
§ 2'1 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 30/92 (n' 48/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Az·ul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro,
Estado do Rio Grande -dO Sul. Apreciação sobrestada, nos
termos do 2" do art. 64 da Constituição.
Projew de Decreto Ll!gislativo n" 31192 (n·' 49191, na
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga
conccss_ão à Televisão Rio Formoso ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons- e- iniàgen·s- rlã--Cidade de
Jataí, Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2'' do art. 64 da COnstituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 32/92 (n~ 50/~H. na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Votu-

poranga, EstadO de São Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do § 2'' d_o art. 64 da Constituição. Projeto de Decreto Legislativo n" 33/92 (n" 52/91, na
Câmara dos Deputados).que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade de Camhuí Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2'' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 34/92 (n'·' 55191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmhito loc_al na Cidade de Souto Soares, Estado _da
Bahia~ Apreciação sobres-tada, nos termos do § 2'' do art.
64 da Constitui-ção.
Projeto de Decreto Legislativo n" 35/92 (n"57/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos ter~
mos do § 2" do art. 64 da Constituição.
PrOjeto de Decreto Legislativo n" 36/92 (n" 59/91. na
Câmara dos De-putados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar !>ervi·
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Mutuípe, Estado
da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do
·
art. 64 da ConstituiÇào. --- Projeto de Decreto Legislativo n" 37/92 (n" 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Birigui, Estado de
São Paulo. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2<f do
art. 64 da Constituição._
Projeto de Decreto Legislativo n" 38/92 (n' 74/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM do Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifuSãO" sonora na Cidade de Barro, Estado
do Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2° do
art. 64 da Constituição.
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Projeto de Decreto Legislativo n'' 39/92 (n" 75Nl, na
Câmara dos IJ.~putads>s). que ap~ova 9 ato que outorga
permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda .. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
Bonito, Estado de São Pautá. -Apreciação sobrestada, nos
termos do § 2\' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n·· 40/92 (n•' 88191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Se pé Tiaraju Ltdil.., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rjo Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do§ 2" do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Lcgislafivo n" 41/92- (''8Y/9L na
Câmara dos DcputadõS); qUe aprova o ato que re-nova
a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sanara na Cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia, Apreciação sobrestada, nos
termos do § 2'·' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n·' 42/92 (n" 0 0/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão o_utofgad3 à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § zv do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n'' 43192 (n" 102/91,
na Cânl.ara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio lpirá Ltda., para expolorar serviço de
radiodifusão sonora na Cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 44/92 (121191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda .• para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Itaobirn, Esta~
do de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
- - do § 2" do art. 64 da Coristituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 45/92 (n' 131/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paranda Lt~a:, p;;tra __e_~plorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modi.J.Iadã na Cidade
de Marilia, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada,
nos termos do§ 2~ do ar_t._6_4 da_C_onstituição.
Projeto de Lei da Câmara n"' 107191 (n"' 1.877183, na
Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n" 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessáais éãusados por- Veículos -Ao tomotores de Vias Te_trestres (DPV AT). Apreciação sobrestada,
nos termos do § 2n do art. 64 dã Constituição.
Projeto de Lei do Senado n'' 26/91-Complementar,
de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei
Complementar n'' 41, de 22 de dezembro de 1981. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
Projeto de Lei do Senado n" 106/91, de autoria da
Senadora Marluce Pinto que acrescenta dispositivos do art.
8• da Lei n' 8. 134, de 27 de dezembro de 1990, que altera
a legislação do Imposto de Renda e dá outras provid.ências
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 _da
Constituição.
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Proposta de Emenda à COnStituição n" 1192, de autoria
do Senador EpitáciO Cafeteíra, que â.crescenta alínea Cao
inciso III do art. 150 da ConstituiÇão Federal. Apreciação
sobrestada, nos termos do § 2" dÜ art. 64 da Constituição.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Questionando transação de pagamentos de dívidas pela Eletrobrás,
contraídas por suas subsidiárias junto a empreiteiras e for~
necedores de bens e serviços.

1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-_
são

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
- N" 226 a 229/n
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENA-

DO
- N'' 13/92
4- ATO DO DIRETOR EXECUTIVO DO CEGRAF
-N" 244/92

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- I 10'' aniversário da Companhia Têx'til Karsten_, .de Blumenau- SC.

5- MESA DIRETORA

1.3.2- Comunicação da Presidência
- Térmlrió do prazo para apre.s_entação de emendas
uo Projeto de Resolução n'' 23/92, sendo que ao mesmo
não foram ofe_recidas emendas.

Junho de 1992

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 108a Sessão, em 5 de junho de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 9 HORAS, ACHAM,~P. PRP.SfiNTFS OS SRS.
SF.NADORITS:

Alexandre C.osta - Beni Vcras - F.•peridil!o Amin EpiUicio C.afcteira - Jarhas Passarinho - Jos~ Richa Magno Bacelar- Mauro Benevides- Ronaldo Aragao- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do ExPediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFiCIO DO PRIMEIRO-SECJl,ETÁRlú
-DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
N'? 132/92, de 4 do corrente, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~
123, de 1991 (n• 3.278189, naquela Casa), que institucionaliza
o Programa de Crédito Educativo para estudantes carente_s.
(Projeto enviado à sanção em 4-6-92)

PARECER
PARECER N• I60, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre a
Mensagem n• 178 de 1992 do Senhor Presidente da República que submete à apreciação do Senado Federal, os
acordos de reescalonamento da dívida polonesa, assinados no âmbito do Clube de Paris, para que seja autori.zada a celebração pela União, dos referidos contratos

com o Governo Po-lonês ou suas re"feridas agências de
crédito.
- Relator: Senador Eduardo Suplicy _
Através da Mensagem n" 178 de 1992 o Senhor Presiden,te.
da República submete à apreciação desta Casa do Congresso
Nacional os protocolos de cinco acordos multilaterais de reescalonamento da dívida da Polôni3, realizados no âmbito do
Clube de Paris, e solicita autorização- para- celebração dos ·
correspondentes acordos bilaterais.
Os créditos do Brasil junto à Pol_ôp.ia afetados pelos referi~
dos protocolos montam a US$3,765,415,284.62 (três bilhões,
setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quinze
mil, duzentos _e oitenta e quatro dólai'.es e sessenta e dois
centavos). As instituições credoras brasileiras são o Banco_
Central e o Banco do Brasil.
Os referidos protocolos propõem um plano de reescalo~
namento e redu_ção da dívida externa polonesa. O mais impor__ Jante acordo é o denominado Fase V que reduz em 50%·
o Valor Presente LíqUido da Dívida Externa Polonesa junto
aos credores do Clube de Paris.
Como afirma o Senhor Relator em seu parecer: "Trata-se
de um importante precedente aberto no ano passado_ pelo
Clube âe Paris a países de renda lnédia, categoria em que
se encontra o Brasil. Embora se trata de uma iniciativa elogiá~
vel, de vez que o Governo Polonês, a eXemplo do brasileiro.
passa por sérias dificuldades econômicas, é de se lamentar
o fato de que o Brasil, em sua renegocia,ção com o Clube,
não tenha podido tirar proveito deste precedente que ajudou
a abrir. A recente negociãção-br3sileii'a Com 'o Clube de P~ris, .
aprovada pelo Senado Federal no mês passado, estipulava
condições de pagamento extremamente rigorOsãs. O B-iaSil
não consegum redução da dívida nem prolongamento adequado dos p~azo.s de pagamento.~·
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Aqui cabe que façamos uma análise entre o tratamento

do Brasil cOmo credor e devedor:
----1) O Brasil, como-devedor. não conseguiU nenhuma redução no montante dc_sua dívida junto aos pafscs-membros do
Clube de PariS. Todavia o m-esmo Clube proporciona a Polónia
- país classificado na mesma tatcgoria que o Brasil, qual
seja de renda média - uma redução em dois estágios de
50% de sua dívida cxtcrnã junto aos países-membros daquele
organismos, ou seja._ o Brasil como_crcdor de:yc -con-cordar

que seus_ créditos junto a Polónia sejam reduzi~os pela_ metade.
2) Enquanto a Polónia conseguiu reescalonar o total de
sua dívida, o Brasil aperias reescalonou pane de seu- _débito.
3) O Brasil~ como devedor, foi obrigado a fazer downpayments no total de US$1.723.000.000,00 (hum bilhão, setecentos e vinte e três mifhõcs de dólares)_, ao contrário da
Polônia que rião fez n-_enhuma pagame-nto antecipado.
4) O montilnte dOs créditos brasileiros afefados é de aproximadamente US$3.800.000.000,00 (três bilfiocs e oitocentos
milhões de dólares). valor elevado que é maior que a arrecadação do Tesouro Naci(inal em março de 1992 a qual atingiu
a US$ 3.320.000.000,00 (três bilhões, trezentos e vinte milhões
de dólares). que terá repercussão em nosso Balanço de PagamenhlS. Toda esta dívida é em moeda forte e como as instituições credoras são o- Ban-co ·cchltal e o Banco do Brasil, isto
representa uma perda para o setor público hrasiteiro no momento em que nossa eéonomia não está podendo absorver
de forma tranqüila tal perda.
5) O Brasil como devedor está sendo obrigado a cumprir
rigorosas ~metas estabelecidas pelo FMI, representadas principalmente por um superávit primário da ordem de 3% do
PIB, de r:estrições nominais de expansão do crédito interno
líquido e d_e todo o passivo finanCeiro do- setor público. Por
outro l:,tdo o FMI permite a Polõnia ter um déficit orçamentário da ordem de 5% e _que tem sido desrespeitado de acordo
com as notícias veiculadaS na imprensa.
Diante do tratamento proposto para dívida polonesa ser
totalmente diverso do_ que ocorreu com os débitos brasileiros.
e tendo em vista que a maioria dos indicadores sociais poloneses são_ superiores aos indicadores brasileiros, meu voto é
contrário ao presente acordo, mas quero deixar registra_do
que seria favorável cas:o tratamento isonóm~co fosse dado pelo
Clube de Paris a todos os países devedores do Terceiro Mundo
em condições econômicas iguais e inferiores às da Polônía.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1992. -José Eduardo
(vencido), Presidente- Raimudo Lira- João Rocha (vencido) -Eduardo Suplicy, Relator - Meira Filho (vencido)
- Ney Maranhão (Vericido) -·Dario Pereira (vencido) Marco Maciel (vencido) - Beni V eras ~ Nelson_ Wedekin
- Pedro Sirrion - Ronan Tito - Ruy Bacelar - ROnaldo
Aragão.

ANEXO AO PARECER APROVADO PELA
COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS EM 28-5-92
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 24, DE 1992
D~nega

autorização para a União celebrar

contra~

tos bilaterais de reescalonamento da dívida externa polo~

nesa junto aos credores da RepllblicB: FederS.tiva do
Brasil.
- · ·
O Senado Federal resolve:
Art. l!> Fica denegada autorização para a União celebrar contratos bilaterais para a reestruturação da dívida ex ter-
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na polonesa, de acordo (:Om os- parâmetros fixados nos cinco
Acordos Multilaterais de reescalonamento, assinados no âmbito do Clube de Paris e datados de 15-7-87; 19-11-85;
16-12-87; 16-2-90 e 21-4-91.
..
Art. 2" Esta ReS:oh.l.Çã'o.
entra
em
vigor
na
data
de_ sua
1
__
_
publicação.
Sala das Comissões·,. A de junho de 1992. - "Sena4or
Raimundo Lira, President~.VOTO EM SEPARADO VENCIDO, DOSENADbR
ELCIO ÁLVARES NA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Sobre a Mensagem n• 178, de 1992. (Mensagem n•
117/92, na origem), do Senhor Presiden_t_e da República
que submete à apreciação do- Senado Federal os dric
acordos· de reescalonamento da dívida polonesa, assina..
dos no âmbito do Clube de Paris, para que seja autori ..
zada a celebração, pela União, dos correspondentes con ..
tratos bilaterais de reescalonamento com o Governo Po-lonês ou com suas respeCtivas agências de crédito.
Nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
o Senhor Presidente da "República submete à apreciação do
Senado Federal os protocolos de cinco acordos multilaterais
("Agreed Minutes") de reescalonamento da dívida polonesa,
realizdos no âmbito do Clube de Paris, e solicita autorização
para a cele_bração dos CO!r_espondentes acordos bilaterais.
O Brasil participou dos acordos multilaterais como credor
da PoJónia. Segundo estimativa do Banco Central, os créditos
brasileiros junto à Polónia afetados pelos referidos protocolos
são de US$3,765,415,284,62 (três bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e
oitenta e quatro dólares e sessenta e dois centavos). As institui~
ções credoras brasileiras são o Banco Central e o Banco do
Brasil.
Os referidos documentos propõem um plano de reescalo~
namento e de redução da dívida externa do Governo Polonés
junto a governos estrangeiros e respectivas agênciaS de Crédito
brasileiras. Sendo o Clube de Paris apenas uma instituição
informal, os protocolos de negociação têm o objetivo de ditar
parâmetros para a celebração posterior de acordos bilaterais.
Dos cinco acordos multilaterais, o mais-ffiipõttanté- é cn:íltimo
(denominado Fase V). que realiza uma redução de 50% no
Valor Presente Líquido (VPV) da dívida externa da Polõnia
junto aos credores do Clube de Paris.
A proposta que o Senhor Presidente da República está
submetendo ao Senado Federal trata basicamente da redução
em 5.0% do Valor Presente Líquido de créditos brasileiros
junto à Polônia:Trata-se de um importante precedente aberto
no ano passado pelo Clube de Paris a paíseS de renda média,
cate-go:i"ia em que se encontra o Brasil. Embora se trate de
urna iniciativa elogiável, de vez que o governO polOnês, a
exeniplo do brasileiro, passa por sériàs dificuldades econô..
micas, é de se lamentar o fato de que o Brasil, em sua renego~
ciação com o Clube de Paris, nãó tenha podido tirar proveito
deste precedente que ajudou a abrir. A recente negociação
brasileira com o Clube de Paris, aprovada pelo Senado Federal
no mês passado, estipulava condições de pagamento extremamente rig<:>rOSas:.· O_ Brasil não- conseg~:~Iu r~dução- _da .4~v.ida
nem prolongamento adequado dos prazos de pàgamehto.
A Secretaria do Tesouro Nacional, através do Parecer
DTNICOREF/DIREF n' 325, de 25-10-91, declarou nada ter
a opor à celebração do acordo, desde que ele seja autorizado
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~elo Senado FederaL Segundo o referido parecer. os emprés-

timos em questão representam "dívida_ ativa registrada em
nome do BACEN e do Banco do ~rasi_l_, que não transita

pelo OGU". Além disso, o Banco Central c o Banco do
Brasil só estarão aptos a receber Pagamentos do Governo
polonês após assinarem os acordos dê implementação refe-

rentes à "Agreed Minute".
Com base no exposto, opino fãVO-rãVclmente ao pedido
de autoiização·nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•

,DE 1992

Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais
de reescalonamento da dívida externa polonesa junto
aos credores da República Federativa do Brasil.

Junho de 1992

-Dívida afetada: vencendo de 1''-1-86 a 31~12-87, compreendendo valores originais e os resultantes dos reescalonamentos anteriores (inclusive o "first interest" da segunda
"Agreed Minute"). Indui juros de mora.
_ _~ _
_
-Data e Taxa de Consolida_ç~o: 31-1~-8717 ,6_5% ao ano.
-Valor de face: US$514,107,4®.21.
-Valor Consolidado em 31-12-87: US$558,246,303.81.
ã.)Segunda Janela
-Dívida afetada: vencendo de 1''-l-88 a 31-12-88, compreendendo valores originais e os resultadosdos reescalonamentos anteriores, sem juros de mora.
-Data e taxa de consolidação: 30-6-89/9,45%.
-Valor de face Valor consolidado: US$226.228.852.13.
-Total do valor consolidado da terceira ... Agreed Minute": US$784,475,155.94.

Art. 1" A União está autorizada, nos termos do art.
52 TncisO V, da Constituição Federal. a celebrar contratos
bilaterais para a reestruturação da dívida externa polonesa,
Condições de Reescalonamento:
de acordo com os parâmetros fixados em cinco Acordos Multi-Taxa: Libor semestral mais 0,5% de "spread".
laterais ("Agreed __ Minutes") de rescalonamento, assinados
-Pagamento do principal: em 10 prestações semestrais
no âmbito do Clube de Paris e_ datados de 15-7-85 (Fase I);
iguais e sucessivas, de 30-6-93 a 31-12~97 (10 anos com 5,5_
19-11-85 (Fase II); 16-12-87 (Fase IV); 16-2-90 (Fase IV) e
de carência).
21-4-91 (Fase V).
-Juros: semestrais, a cada 30-6 e 31,12, até 31-12-97.
Art. 2" As condições financeiraS previSras· tiaS-Atas e
nos Acordos são as seguii1teS;
IV- "Agreed Minute" de 16-2-90 (Fase IV)
I - "Agreed Minute" de 15-7~85 (Fase 1):
Também
é dividida em duas janelas, cada uma com trata~
Dívida Afetada: vencendo de 1'-1-82 a 31-12-84 (valores
mente
distinto,
descrítas a segUir:
·
originais), incluindo juros de mora.
--a)Primeira Janela
Data e Taxa de Consolidação: 31-12-84:::.. 11,95% ao
-Dívida afetada: vencendo de 1'!-l-89 a 31-12-89. comano, de cada vencimento original até a data de consolidação.
preendendo
valores originais e os resultantes dos reescalonaValor de Face: US$1,635,955,386.17.
mentos anteriores (inclusive o "first interest" da terceira
Valor Consolidado em 31-12-84: US$1,955,729,853.61.
"Agreed Minute"). Inclui jur_çs de mora. _ _ .
__ .
Condições de Reescalonamento
-Data e Taxa de consolidação: 31-12-89110,77% ao ano.
-Valor de face: US$379.761,105.15.
Taxa Libor semestral mais 0,5% de ''spread".
-Valor consolidado em 31-12-87: US$401,955,568.62.
Pagamento de_ Principal: 23 prestaçõe_s ·semestrais iguais
sucessivas de i"-1-90 a 1'-7-95 (1Q,5 anos com 5 de carência).
Os juros vencendo em 1985 são pagáveis assim:
CQ.IuifÇóes· de Reescalonamento da Jànela:
-50% em 31-12-85.
-Taxa:
Libor semestral mais 1.5% de "spread".
-Os restantes 50% _em 4 parcelas anuais iguais e suces-Pagamento do principal: 12 pres-tações sem-estrais
sivas, de 31-12-86 a 31-12-89, sendo cobrados juros sobre este
iguais e sucessivas, de 31-12-97 a 30-6-2003 (13,5 anos com
saldo à Libor semestral mais 0,5% de "sprccd".
8 de carência).
-A partir de 1986, juros pagáveis a cada 1'-1 e 1'-7
_,..._Juros: semestrais de 30-6-90 a 30-6-2003.
até 1•-7-95.
·
b)Segunda Janela:
I I - '-'Agreed Minute" de 19-11-85 (Fase II)
-Dívida afetada: vencendo de 1""-1-90 a 31-3-91 (valores
originais e os resultantes de reescalonamento anteriores), sem
-Dívida Afetada: vencendo de 1'-1-85 a 31-12-85 (valojuros de_rnora.
res origliüifs}, sem juros de mora.
-Valor de face = Valor consolidado:
-Data e_ Taxa de Consolidação: 30-4-86/9% ao ano,
US$903,223 ,902. 95.
de cada vencimento original até a data de consolidação.
-Valor de face =_Valor consolidado:
US$107 ,247 ,931.54.
Condições de reescalonamento da janela:
Condições de Reescalonamento:

-Taxa Libor semestral mais 0,5% de "spread".
-Pagamento do principal: 10 prestações semestrais
iguais e suce-ssivas de 19 -1-91 a 19-7-95,(9,5 _a_nos com 5~5 de_
carência).- ----- -Juros: semestrais até 19 -7-95, a cada P-1 e 1~"-7.
III --'-'-Agreed Minute" de 16-12-87 (Fase III)
É dividida em duas janelas, cada uma com tratamento
distinto, descritas a segUir:
-a)Primeira Janela

-Taxa: Libor semestral mais 1,5% de "spread".
-Pagamento de principal: 12 prestações semestrais
iguais e sucessivas, de 30-6-99 a 31-12-2004 (13 anos e 9 meses
com 8 anos e 3 meses de carência).
_
-=-Juros: semestrais, de 30-6-91 a 31-12-2004. Os juros
vencidos de_l 0_:1-_9_0_ a_31-3-91 terão condições especiais. Seu
valor total é de US$111,815;128.52 a serem pagos dasegl!inte
forma: 30% ·na data da assinatura do_ acordo bilateral; 70_%
em 10 prestações anuais iguais e s·uó!SSivas; -de 31-12-93_a
31-12-2002~ sendo cobrados juros sobre esse saldo à_ Libor_
mais 1,5%.
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"Agreed Minute" de 21-4-91 (Fase V)

Dívida afetada: toda a dívida polonesa em 1~-4-91, com
os juros calculados do_ último vencimento até 31-3-91. Exclui
juros de incra. O total da dívida é de US$3,765,415,284.62.
Condições:
Esta "Agreed Minute" contempla três ~pçóes que têm
o mesmo resultado prático: A) redução de principal: B) redução de juros e C) capitalização de juros devidos serit incidência
de juros simples ou compostos. O Brasil optou pela alternativa
B) (redução dos juros).
A forma de aplicação de redução da dívida prevê dois

estágios comuns a todas as opçôes:
ii') Redução imediata de dívida e reorganização ("lmrnediate Debt Reduction and Reorganization" a partir de
19-4-91): reduz o total da dívida em 30%, com 80%âe redução
dos juros nos três primeiros anos. Rcpagamento em 18 anos
com 4,5 anos de carência, em percentuais crescentes de amortização de 0,25% até 8,75%.
2~') Redução-adicional de dívida e reorganização (Addcitional Debt Reduction and Rcorganization" a partir_ de
19-4-91): reduz a dívida em mais 20%, totalizando assim 50%
de redução. Os juros serão calculados com base_ em tabela
redutora anexa à "Agreed Minute". Repagamento em 18
anos, com 4,5 de carência, em percentuais cresCentes de 0,25%
a 8,75%.
·
·
Taxa de juros: Libor semestral mais 0,6% de "spread"
e juros de mora de 1% acima da taxa contratual.
Art. 39 Os desembolsos autorizados por esta Resolução
não. poderão ultrapassar os limite e condições estabelecidos
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal.
Art. 49 Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no disposto nesta Resolução
serão enviadas ao Senado Federal até 15 (quinze) dias após
sua respectiva assinatura, na forma original e devidamente"
traduzidos para a língua portuguesa.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data- d~ -sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1992. ~SenadOrElcio
Álvares.
Declaração de voto do Senhor Senador Esperidião Amin,
na Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem
n' 178, de 1992.
Meu voto é contrário pelas ra2óes· expostã:s no parecer
que oferece a propósito de do Acorodo do Clube de Paris.
(Anexo.)
Sala das Comissões, 28 de maio de 1992. - SenadorEsperidião Amin.
ANEXO DA DECLARAÇÃO DE VOTO
DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIN
Relator: Senador Esperidião Amin
I - Introdução

Nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
o Senhor Presidente da República subemte à apreciação do
Senado Federal um protocolo de negociação entre a delegação
brasileira e o chamado "Clube de Paris", datado de 26 de
fevereiro de 1992, intitulado "Ata Sobre a Consolidação da
Dívida do Brasil" (no original: Agreed Minute on the Consolidation of the Debt of Brazil).
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O referido documento propõe um plano de reescalonamento da dívida externa'do. Governo brasileiro com os governos dos países credores· e· suas agências de crédito, abrangendo
a dívida em atraso e· a dívida vincenda do setor público no
biénio 1992-93. S~~dO C~ll;b.e.de Paris apenas uma insfitt.iíÇão --informal, o protocolo de negociação tem o objetívO de ditar
parâmetros para a celebração de acordos bilaterais com os
governos credores.
Antes da realização do acordo de 26 de fevereiro de
1992, a situação do Go~terno brasileiro com os· -credores do
Clube de Paris era de moratória de fato. O Brasil estava
acumulando enormeS atr·asos nos pagamentos. Dos US$21
bilhões da dívida brasileira junto aos credores oficiais, aproximadamente US$8,6-bilhões representavam dívida em atraso
em 31-12-91.
Os atrasos que vinham sendo acumulados se deviam em
parte ao fato do pei-fil da divida brasileirã. junto ao Clube:
de Paris ser extremamente desfavorável. Segundo o cronograma de pagamento anteriOr. só a dívida com o.; credores.
ofici~is vi_ricenda em 1992 e 1993 chegava a US$5,0 bilh6es.
Esses números mostram que a gestão do __ Presidente_ Collor
coincidiu com a concentração de vencimentos da dívida com
os ci-edores do Clube de Paris.
A renegociação tomou por base o conceito de capacidade
de pagamento que abrange a chamada_~~ívida _a_fetada". No
caso do Clube de PariS," a dívida afetada abrange as obrigações
contraídas diretarÍleitte Pela--União ou por ela garariúd."as. assim como as dívidas do setor privado deposita9as no Banco
Central até 31-12-90, e as dívidas de Petrobrás e Vale _do
Rio Doce até 31-3-91. Desde 19 -l-91, a dívida do setor privado
foi excluída da definição de dívida afetada, sendo classifi-Cada
como livremente remissível ao exterior. A dívida da Petrobrás
e Vale do Rio Doce recebeu o_ mesmo tratamento a partir
de 1-4-91.
O acordo de reescalonamento abrangerá a dívida afetada
com vencimento até 31-12-91 (os atrasados e a dívida vencida
ou a vencer entre 19-1-92 e 12-8-93- (a dívida consolidada).
- O total da dívida reescalonada Chega a aproximadante
US$12,8 bilhões, que representam 90% de toda a dívida do
setor público juntO ao Clube de Paris durante o período de
consolidação.
Do_ presente acordo resultarão pagamentos de aproximadamente US$2,0 bilhões no exercício de 1992 e US$2,1 bilhões
no exercício de 1993. Segundo os dados apresentados pelo
Banco Central, esses pagamentos estã:O estriúúnente de ·acordO
com a capacidade de pagamento brasileira e deixa "margens
cabíveis" para a negociação junto aos bancos comerciais.

q

II - Avaliação

Embora reconheça que foi à custa de grande esforço que
a delegação brasileira obteve este acordo com o Clube de
Paris, devo ressaltar que as condições de pagamento concedidas ao Brasil estão longe de ser generosas. O _setor público
brasileiro está se comprometendo a pagar US$4,1 bilhões du~
rante o biênio 1992-93, o que representa aproximadamente
30% do estoque da dívida em atraso ou a vencer durante
os exercícios de 1992 e 1993. Além disso, estão previstos pagamentos de US$2,9 bilhões em 1994, último ano do Governo
Collor.
Além de não estar obtendo nenhuma redução do montante de sua dívida, o Brasil não conseguiu sequer um perfil
de pagamento dos mais favoráveis. O próximo Presidente
do Brasil vai provavelmente enfrentar uma concentração de
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vencimentos tão sufocante quanto a d-~- Piei.idente -Collor.
·Estão previstos pagamentos de US$3,339 milhões em 1995,
US$3.547 milhões em 1996, US$2.946 milhões em 1997,
US$2.638 milhões em 1998 e US$2.387 milhões em 1999. Isto
significa que.- mais--de dois terços da díVida brasileii"ã com o
Clube de Paris- um total de US$14.857 milhões- vai vencer
durante o mandato do sucessor do Presidente Collor.
Esses m1inefós mos_tram que a dívida brasileira junto ao
Clube de Paris foi reescalonáda no limite da pressão máxima.
Nem o atual governo nem o próximo governo obtiverão alívio
suficiente da dívida externa. COnsíderando que o Brasil é
um país que sacrificou praticamente toda a década d_e oitenta
por conta da crise Qa dívida externa, era _de__ s_e esperar um
pouco mais de flexibilidade por parte de nossos_ credores.
No que diz respeito à dívida externa, o Brasil tem recebido
um tratamento incOmpatível com seus· laços de amizade com
os países desenvolvidos. A delegação brasileira não pôde aproveitar precedentes abertos recentemente pelo Clube de Paris
a países de renda média (categoria em que se encontra o
Brasil}. Em abril e maio de 1991, a Polônia e o Egito obtiveram
redução de aproximadamente 50% no valor presente de suas
dividas com o Club_e de Paris. As dívidas de Polônia e Egito
com os credores oficiais somavam na época US$58 bilhões,
uma quantia bem superior à da dívida brasileira. O Brasil,
como importante credor d_a Polónia, participou da redução
da dívida polonesa e depois não pôde tirar proveito do precedente que ele próprio ajudou a abrir. É, portanto, de estranhar
tanta pressa e tanto rigor dos credores ofiCiais em _cobrar
os US$21 bilhões da dívida brasileira.
Em outras ocasiões, já tive -a oportunidade de denunciara "I~eologia do Egoísmo", que dissemina -no grupo o alheamento dos ricos em relação ao destino dos pobres. Quando
da visita do Chanceler da República Federal da Alemanha
ao Brasil, em outubro de 1991, tive a oportunidade de lembrarlhe dos problemas vividos pela Alemanha após a Primeira
Guerra Mundial, quando, vergada sob o peso das "Reparãçóes
de Guerra", viveu problemas económicos muito semelhantes
aos nossos. Entre 1925 e 1932, a Alemanha teve que transferir
para o exterior em média 2% do PIB. Apesar de ser uma
grande potência, a Alemanha só conseguiu superar· a crise
económica e a hiperinflação-depois que obteve alívio substancial de suas obrigações externas.
, É lamentável que os países ricos tenham esquecido tão
rápido as lições da História. O Brasil, desde 1982, vem tendo
que realizar transferências financeiraS líquidas ao exterior superioreS, em média, a 3% do PIB;sendo que-em vários anos
deste período tivemos que- ti-anSfei"k m3is -de 5% do PIB.
Não é ad~issíVel que um país subdesenvolvido, com problemas sociais tão gfaves, cOntinue s-en:aõ submetido a sacrifcíos
proporcionalmente maiores do que os que foram impostos
à Alemanha.
·
Embora muito descontente com os termos rigorosos deste
acordo com o Cube de Paris, acredito que, na atual conjuntura, sua aprovação- representa a única decisão racional. Sou
d,a opinião de que quanto mais o Brasil demorar a acertar
as contas com o Clube de Pa:r;is, pfOies-seiâô-=a.-::r condíÇOeS
de _pagamento-:. Se_ o Pres_idente Collor tivess.~ fiêgódlido a
dívida em seu primeiro -anO de governo, te-ría- obtido condições
melhores do que as atuais. Uma recusa do Senado Federal
em aprovar este acordo feito tardiamente pelo Presidente Collor sinalizaria aos credores internacionais uma:- desunião interna extremamente danosa a nossos negociadores.
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Além disso, as alternativas à aprovação do acordo seriam
mais onerosas para o País do que o próprio pagamento da
dívida. Na hipótese de rejeição do acordo pelo Senado Federal, restaria ao Governo brasileiro duas linhas de conduta:
aumentar muito as remessas financeiras líquidas ao ·exterior
ou então manter por mais três anos a moratória com os credores oficiais. Em ambas hipóteses, o País permaneceria em
situação de insolvência, sem capacidade de atrair empréstimos
externos ou estabilizar sua economia.
Com base no exposto. opino favoravelmente ao pedido
de autorização nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" , DE 1992
Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais
para a reestruturação da dívida externa do setor público
junto aos governos dos paísês credores e suas respectivas
agências de crédito.
Art. 1"' A União está autorizada, nos termos do art.
51, inciso V, da Constituição Federal, a celebrar contratos
bilaterais para a reestruturação da dívida externa do setor
público junto aos governos dos países credores e suas respectivas agências de crédito, de acordo com os parâmetros fixados
pela Ata Sobre a Consolidação da Dívida do Brasil ("Agreed
Minute"), datada de 26-2-92.
Art. 2"'_ O reescalonamento abrangerá os valores de
principal e de juros relativos ã dívida afetada, com vencimento
até 31-12-91 (os atrasados) e de 1>-1-92 a 31-8-93 (a dívida
consolidada). A forma de pagamento ficou definida como
segue:
I -100% dos valores de principal e de juros vencidos
no período de 1"'-4-90 a 31-12-91, relativos à dívida original
contraída anteriormente a 31-3-83.
Forma de Pagamento:
(i) pelo menos 10% do total (aproximadamente US$283,00
milhões) serão pagos até 31-1-93; e\ ii) o saldo remanescente (aproximadamente US$2.543,00 milhões) será reestruturado e amortizado de acordo com o seguinte esquema de pagamento:
0,01% em 30-6-1995; 0,01% em 31-12-1995;
1,96% em 30-6-1996; 2,14% em 31·12'1996;
2,32% em 30·6·1997; 2,52% em 31-12-1997;
-2,72% em 30-6-1998; 2,94% em 31-12-1998;
3,16% em 30-6-1999; 3,39% em 31-12-1999;
3,64% em 30-6·2000; 3,89% em 31·12-2000;
4,16% em 30-6-2001; 4,44% em 31-12-2001;
4,73% em 30-6-2002·; 5,03% em 31-12-2002; ·
5,35% em 30-6-2003; 5,68% em 31-12-2003;
6,03% em 30-6-2004; 6,39% em 31-12-2004;
6,77% em 30-6-2005; 7,16% em 31-12-2005;
7,57% em 30-6-2006; 7,99% em 31-12-2006.
II -100% do_s valores de principal e de juros vencidos
no período de 19-1-90 a 31-12-91. relativos aos acordos bilaterais assinados ao amparo da "Agreed Minute" de 21-1-87.
(Clube de Paris II.)
Forma de Pagamento:
(i) pelo menos 10% do total (aproximadamente US$300,00
milhões) serão pagos até 31-1-93; e
·
(ii) o saldo remanescente (aproximadamente US$2.700,00 milhões) será reestruturado e amortizado de acordo com esquema de pagamento idêntico ao indicado em I.
III -100% -dos valores de principal e de juros ve-ncidos
no período de
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tv-t-90 a 31-12-91, relativos aos acordos bilater_a1s assmados
ao amparo de "Agreed Minute" de 29-7-88 (Clube de Paris
III.)
FOrrilâ de Pagamento:
(i) pelo menos 5% do total (aproximadamente US$ 53 milhões) serão pagos até 31-1-93; e
(ii) o saldo remanescente (aproximadamente US$1.013,00 milhões) será reestruturado e amortizado de acordo coro_ esquema de pagamento idêntico ao iridicado em I.
IV - 100% dos valores de principal e de juros vencidos
no período de 1"-1-90 a 31-12-91, relativos_ aos acordos bilate-

rais assinados ao amparo da "Agreed Minute'' de 23-11-83
(Clube de Paris 1).
Forma de Pagamento:
(i) 20% do total (aproximadamente US$343,00 milhões)
· ·
serão pagos até 30-6-93; e
(ii) os restantes 80% '(aproidmadamente US$1.370,00 milhões) serão reestruturados e pagos em 6 prestações semestrais, iguaiS e suCessivas, a primeira verice'ildo-se em 30-6-94
e a última em 31-12-96.
__
V -100% _dos valores de principal e juros vencidos no

período de 1°-1-92 a 31-8-93, relativos:
a) à dívida originalmente contraída antes de 31-3-83
(aproximadamente US$1.724,00 milhões); e
b) aos acordos bilaterais assinados ao amparo das
"Agreed Minutes" de 21-1-87 e 29-7-88 (Clube de Paris II
e III, respectivamente) (aproximadamente US$2.480,00 milhões.)
MENSAGEM N• 164 DE 1992
Sala das Coniissões; 9 de abril de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator - César Dias,
Relator Adjuilto-:--: Elcio Alvares- Odacir Soares_- Meira
FilhO - Albano Franco - João Rocha - Dario Pereira ~
Marluce Pinto - Coutiiibo Jorge,;_ Ronaldo Aragão - Marco

· Maciel.
Eduardo Suplicy venCido, contrário com voto por escritó
anexo.
O SR. PRllSlllENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação. (Pàusa.)
A Presidência recebeu,- do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, o Ofício n• S/11, de 1992 (n• 341192, na origem),
solicitando, nos termos da Resolução n• 58, de 1990, do Senado
Federal, a elevação temporária dos limites de endividamento
daquele Estado, para emitir Letras Financeíras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, para os fins que
especifica.
'------ -- ---'
A matéria sefá despachada à Comissão de Assuntos EconôrhicO!i.
·
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de AssuntoS EconómicOS, ·que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
n11 24, de 1992, qUe denega autorização para a União celebrar
contratos bilaterias de reescalonamento da dívida externa polonesa junto aos credores da República Federativa do Brasil.
A proposição ficará sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, r, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa; requerimento que vai·'Ser lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 367, DE 1992
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro
a. tramitação conjunta dos Proie.tqs.cJ.~ Lei do Senado n~s 243,·
de 1991, e 69, de 1992, de a1,1toria dos Senadores Marluce
Pinto e Nelson Wedekin, respectivamente, que alteram diSpositivos âa Lei n•' 5.682, de 2!.6-71 -Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, juntamente com os ~~_:oj~to!? _d_e_ Lei cio Senado n11
252 e 291, de 1991, que tramitam em conjunto e versam sobre
matéria correlata.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1992. - Eldo Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Mauto Benevides)- O requerimento lido será publicado e_ incluído em Ordem do Dia, nos
termos do disposto no art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Há oradores
inscritoS. COnCedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB ·_c DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Collor, no seu discurso de abertura da Conferência
Mun<iial sobr_e Meio Ambiente, cobrou orna «prova maior
de fraternidade dos países ricos para com aqueles ainda forçados a conviver com-a pobreza".
Ao assumir posição, pela voz do seu Presidente, em defesa dos países pobres, o Brasil deixa clara sua linha de atuação
na Conferência do Rio de Janeiro.
Pregando "uma ordem global mais justa", O Presidente
Cbllor traz à Rio - 92 um tema .que incomoda as nações
do Primeiro Mundo.
-·
A verdade dos fatos, é que, cori::to já ficou l.argamente
evidenciado, não interessa àS nações ricas abdicar de sua condição privilegiada, em proveito da distribuição mais equilibrada
das riquezas e das conquistas da civilização humana.
Estou abordando esses aspectos da posição brasileira,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque seria verdadeiramente
improdutivo e inócuo discutir sobre meio ambiente sem considerar a instabilidade extrema que a humanidade vive atualmente.
Uma ilógica divisão dos povos _entre uma minoria rica
e bem-alimentada, instalada nas ações do Primei.i-0 Mundo,
e uma maioria pobre e esfomeada-, ocupando a maior parte
do planeta.
.
Qualquer pessoa medianamente informada sabe que esta
situação absurda tende a explodir, com desdobramentos imprevisíveis e conseqüências desastrosas para todos, inclusive
e principalmente, para a minoria riCa, que -Só tem a perder.
MUndo atera, mais e mais ilaçõeS, subinetidaS -à tirania
da fome, tomam consciência da injustiça e do absurdo desse
estado de coisas._São fartos os exemplos das tensões sociais
e das revoltas de povos e grupos oprimidos, que estão tornando
insustentável o atual quadro de distribuição da riqueza planetária.
Por isto mesmo, no limiar daqu_ilo que os grupos humanitários chamam "Era de Aquário", custa acreditar que as nações ricas náo tenham compreendido a imperiosa neCessidade
de contribuir efetivarnente para a eliminação da pobreza no
mundo, para tornar possível a sobrevivência dos demais povos
co~ os quais convivem sobre a T~J!3, e que s~o, repita-se,
a esmagadora maioria.
A afirmação do Presidente Collor, "de que não haverá
prosperidade tranqüila para ninguém sem c;:quilíbrio económico" é cristalina.

4390

Sál)~do:6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

. As naçõ~s.d_o P.rjmei_ro Mundo, é evidente, já perceberam
esta necessidade elementar, mas prosseguem protelando qualqu~r atitude, qualquer providência efetiva para tOrnar a vida
do:;·.po,vos maís- próxima daquilo que é huinanamenie desej~vel.

. .
. .
.
.
Frente_a (1St~ quadro, em que Presidente, Reis e repr6serita~~es de nações-ricas fazem '"'oUvidos- dE ·mercador", regate~T)<Jo,_~e_g'ahd?-~se, inclusive, _a discutir CIJl profurÍdidade e
a lJSSum_tr posjçõe~-páia~ c,O!ltér_a ohda -dc-dCVãStação do planeta, -provocada precisamente para a manutertção de suas benesses, a posição do Brasil. m~ .Pa,rcce a mais- iilteligcrite'.
· , Não resta dúvida -de' que a mensagê::in_ mais significativa
db 'diScUhfo' do Presidente Coilor situa-se num recado ciff3do
àS ,n'aÇ~qs: ~C! Pfimeifo MU:n'db: de que, se quisereffi efetiva~
mente p,rese~va,r as ~On~.iç'õ"cs _planetárias e os recursos que
garantem o alto padrão .de ~ida dos se·us- povos; os ·países
ri~oS'tetão qUe investir dinheiro grosso llo -Terceiro Mundo,
para acabar com a pobreza.
.
; ·· ·ls~ç._ ~~t~~a~t3t7níe,. ~mpl_ica transferir tecnoloiia _e recurs?~:financeiro~~aos paf~e~,e~ ?~senvolyi~ento, a fim de garantir tJue os povos supe,rern. sem degradai" ã.s condições arnbientáis,· 6 é:StágiQ 'de misé-ria~~~- que se cncbót!am.
- ·' : Estâ,' St. 'Presidente,; Srs. Senadoi-Cs~- -poderia 'tranqUilamente ser a' premissa mestra' da Rio-92, e toda a Conú!iê'ncía
est~ria jústificãda.
· · -- ·
·
·
· A ~Spe"ra~Ça' dC ~od_oS os homens verdadeiramente conScientes Qa qn,1~a- çcológlc3· _-é- que a Ríõ--- 92 p"osSa, pelo
mé-rlos: bàliiar as discussões nesse sentidO. O seritido de uma
aut.êritica··vontade de todos os povos de lutar, efetivamente
pa'r3.·pór fim' â irliséria·. · ' ·- ·
· ·
· -- - ' · '
' Tudo_'O mais: os: *c:o'r~?S de preservação de florestas,
dé manutenção das condições climáticas e fa-ntos outros, inClusive a convenção de biodiversidade, virá nã esteira desse deseja'do aCófdd Urlivcr'sal cohtra·a fome c a· miséria sobre a' Terra.
· Er~_ci q~e' ti_?~~~ .dii_er; Sr Pre_sidcrite. (Muito bem!)_·

.o.sli:: i>iú:SÍ:ÍlENn;. (Mauro fle~evides) .'_ Con~~

a palav~a,ao. nobre SenaQQr. Ncy Maranbão. (Pausa.)

' .. cO~~e~P 3: pãl~rV~a. ~ó f.lobre Senador -JutahY Magalhães, .

(l'au'sa) • ·

·

·

· '-Cõrit:edd ã-paJavra:ao: nobre Senad6r-Ronaldo Aragão.

O SR. RONALDO ÀRAGÃO (PMDB- RO. Pronunci~

o _Seg.ui~tê_,discürso'.)--.!.. Sr., .Presidente~ $rs. Senadores, não
tinha a i_n_t~~ç'ão de vir â'ttibuna, hoje, ·mas l_endo os jOi-nais
e, para s.er _mais específiCõ: assistindO as nõücias de emissoras
dé teleVi~ão;a respeitO' àq aumento doS Preços dos combustíVeis; e a's declaraçae·s· atribuídas ao Presidente do Banco
centrá!~ ffc~ 1ne' pér'gofitar, Sr. Prcsidênte, como _querem
baiX.àr' a inflaÇ3.o; coinb 'o' GOverno, com a atual política econó~
mica, pensa.em conter~ i_nflâÇão. SabemoS nós qUe a econolnia
brasileira; em grand~ parte, é movida sobre rodas, e, no entanto, o GOverno a·nunCia ínaís Uri1 aumen-to dos preços dos combusfíveiS. ·
' ·
·, - Por não ser economista enão domin"ar os assuntos ligadosà área 'económica, aâetlito;- tenho essa "opinião. Talvez não
seja ürrta' opinião abãiliaâa, mas é o sentimento do povo digo aqui o que o povo teria vontade- de dizer.
Naturalmente, vamus ter ~umento de inflação porque
nossa economia é transportada por pneus, usando óleo diesel
e gasolina. E com o aumen-to do preço .dos combustíveis não
entenc:Jo·como pode o Governo alardear que a inflação vai
baixar.

a
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Leio no jornal, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma deClaração atribuída ao Presidente do Banco Central, Francisco
Gros, que diz que, se o Congresso N3cional não aprovar· a
reforma fiscal da maneira como o Governo -está querendo,
eles vão a cada dia- apertar mais em juros altos, com mais
recessão e desempregO.
EstaS· são palavras atribuídas ao Sr. Gros, publicadas no
Caderno de Economia do Jornal do Brasil, ontem.
Dii o seguinte:

"A política monetária poderá ficar m:iis forte (juros reais maiores) ... "
_Isso quer dizer o quê?
, ..
Juros altos, o povo vai deixar de comprar, mais desem~
prego, a indústria vai acelerar o número de demissões etc.
E diz ainda mais: "'Se o Governo não· tiver suce·sso na reforma
fisCal que apregoa como sendo a salvação. __.. Esse -filme nós
já vimos com o Plano Col1or I, quando, logo no início do
atual Governo, alardeou-se aos quatro cantos do País, com
uma aprovação - é bom que se diga - de mais de _70%
d~ socie~ade brasileira, que isso era a salvaçãO pã.ia debelar
a crise e que, em cerit' dias, a inflação estaria nuín pat"ainar
·
·
·
inferiOr a 10%.
·O que presenéi3.IDOS foi· o debate dessas declarações pelos
homens que dirigiam a ecorlorilia do País. Ficamos frustrados!
A sociedade brasileira e a maioria dos Partidos políti'cos, ou
quase a totalidade dos que deram aval ao Governo, no início,
com o passar do tempo, puderam conferir que a política do
Governq_ era desastrada, o que-·contTnU.a ·até hoj~. Co_t;ttlnua
o Governo com essa política de_ jur6s altos, apesar dos planos,
apesar de propalar o contrário aos quatrOs cantos da imprensa
naCiõilãfe internaciOital,. de fa,z~r carta de iiltençãó, eté. No
eóia!lio, o Que·se verifiCa é que a política e a-hldáç~o persistéril
e a sociedade está pag"ando uin preço muito alto, éom a deSvalorização dos salários, o desemprego, etc.
_
E Continua a reportagem do Jornal do Brasil, referindo-se
ao Presidente do Banco Central:
"Segundo o Presidente do Banco Central, Francisco Gros, essa_ é a alteinatlva e·, mais do que isso,
uma obrigação do Governo, _cas.o. o Congr:e,sso IH\O contemple as necessidades de modernização da economia
brasileira, a ponto de promover as reformas estruturais
necessárias.~·_

Isto é, o Governo já está querendo tirar a suã responsabilidade de uma política económica que não deu certo, que
não está dando certo e. jogá-la para o Congresso Nacional,
que hoje é um saco de pancadas do Governo e da sociedade.

·E vai mais além o Sr. Francisco Gros:
~'f-iá consenso de que a potitita. mOnetária: ~aZi
nã,o resolve"; afirmou, oitterO, eni atmoçQ promovi~o pela Associação Brasileira das Empresas de Leasing - ABEL."
.
nha~

Ou seja, o GovernO está_ admitindo aquilo que já foi
ditÇ> nesta Casa, no Corigresso Nacion31, que essa pofítica
que se estava introduzindo no Brasil não iria dar certo.
Agora, o Presidente do Banco Central eStá confinnando
aquilo que já sabíamos há meses ou há um ano. Mas s-6 agora,
depois das penalidades que foram impostas ao povo brasileiro,
é que se admite, e ainda se quer apertar mais.
Continua a reportagem:
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nadar não garante o preço e quem lucra com isso é o atravessador, é o intermediário. O preçO mínimo da saca que o Gover..
no, com· toda essa mídia, estabeleceu, que é de doze mil
0 Probte'ma não é- o povo. O GOVêrno-pode ãgúeniar. cruzeiros para a saca do arroz~ não está sendo cumprido.
Não sei, Sr. Presidente, é se o povo vai conseguir suPortar Em Rondônia, estão oferecendo a sete mil cruzeiros e não
essa política- de arrocho, recessão, desemprego, miséria, que há comprador. Além do mais, não há quem armazene.
De forma que tudo isso parece ter sido uma _maRei~
ar está. Ma-s; Segund9_ as P'!lavras do Sr~ Gros, o G_C?_yer~o
de criar ânimO e espe!ariça nesses ·produtor~ agrlcolas, espe..
agüenta:
"Dessa forma - garantiu Gros - , a inflação vai rança essa que hoje se esvai. Ninguém é mais responsáVel,
cair gradativamente, até o final do ano, do patamar o Governo não tem dinheiro, etc.
Sr. Presidente, então, volto ao_infcio do meu pronuncia..
atual de 20% para cerca de 15% ou 16%. Ele, porém,
foi realista. A inflação cai. Mas será quefaz diferença mento, ·dizendo que se fizermos _um retrospecto do preÇo do
combustível do início- do Governo Collor até hoj_e, _vamos
se ela for de 20%_ para 15%? Mesmo assim, essa taxa
ver.
que é uma coisa assombrosa, que aquilo foi uma política
continuará não _sendo civilizada. Para_ a iriflaÇãó 'cair
mais, é preciso melhorar as condiçõeS estruturais da econômica ·numa época da campanha política que se dizia
economía. Ou se'jã, Gfos'dii Que é pi-ecisO o País voltar que não ià mais-sei aSsim. Até rião quero ser assirit porqueW
seus olhos para o que precisa ser feito, para uma s_e somos oposição ao Governo.
-Não! Queiia qUe o Go'verno aci:itâsse.- A ritínha'intimção
abrir· esj:tã.ço para política económica corisiStenfe do
é
que
o Governo aCe_rtasse uma polítiCa éconólnica que benefiGove-rno contra a inflação."
ciasse·a soc~edade brasileira. o povo brasileiro. Deixa-me anSr. ,P.reSident~, isso·,- ·mesmo quem não é economísta e gustiado ver o mesmo filme se repetindo sempre, quando
não pertence· a uma corrente de economistas já !;"abía que em governos anteriores se dizia: '~Olha, o Comb~stlvel _náo
não ia dar certo. Esse fillrie sC rep"ete. Fâz-se· compromisso_ vai: ffi~is _su.bir". O. Ministro ia à televisão e dizia: "OJba,
com o Banco Mundial, com as instituiçÇ)~s ~nan~eiras ipterria- o- -combustível não vai mais subir daqui a seseitta -dias'•, era
cioriã.is, e ·o-povo -é· qUém paga. É _como. se falassem: não o sinal de que à meia-noite o Governo anunCiava o aumento
deu certo? ~pag3:-se; tud_o e começa-se_ de. novo.
·
· do combustível. Esta história se repete. Aumeõfou·se inicialmente em 2%, e onteni, o- aume-rito- foi de 19%: Fico até
Sr. Pre-sidente, é preCiso que os homens responsáveiS as~ abismado e ninguéin ·maíS dá nenhuma satisfação. F!!ÇO
pela economia dos País digam o· que querem. O povo não também uma ·comparação, que pode até ser muito simplista,
pode ser massa de manobra!
mas enquanto o barril de petróleo baixa, porque existe o
Vamos ver se dá certo; vamos· ver se a inflação baixa; excesso, aqui aumenta. Aqui, para o consumidor, mesmo.o
vamos faz~r·d plano tal. E daqui a quatio~ cinco, seis·mes_es,_ subp'rbduto aumenta.
eles dizem: n'ão deu certo! Vamos apagar tudo e começar
Preciso entender, porque me parece- que a economia é
de ilóvo, ·vamOs· fazer oUt'ro Ptano, vamos faier agora Uina débito e crédito, não sei quais são· os-seus mecan1smos00inplireforma' fiscàl éiO 'jei~o que b GbVer~b' quer'- pàra ·ver +se- dá
cadores, talvez até me penitencio de que seria melhor que
.
....
aumentasse lá e baiXasse aqui. Porém acontece o inverso aqui.
Ora, que pars é este?
Quando se anuncia que ·o barril de· petróleo está baixando
Não sou eu quem está dizendo essas palavras; mas o
nas fontes produtora~. porque há excesso no mercado, aqui,
Presidente do Banco Central. É S. S• quem está dizendo que a primeira coisa que se faz é a aumentar para o consumidor.
não vai dar certo. Mesm'O que aumente, com juros reais,
Precisaria-entender~ Sr. Presidente, tOdo esse mecanismo da
que o povo- passe fome,. miséria, desemprego~ sem investi- e_conomia, entendo, como representante do povo que, ao abasmento-público, poderemos chegar a 15%.
··
tecer o ·seu Carro, vê que o combustível aumentou.
·Vamos ter que enterrar muit_a gente!
Repito um frase ·dita Por um COmediante aO ·Ministro
· Mas o Góverrio diz que se não for assim ....
Mas não era essa a .conversa quando implantaram essa da Economia, Marcüió Marques Moreira, de que a inflação
política, não era o- diScursO quandq o Ministro da Economia estava baixando. Ele perguntou em qual supermercado o Miesteve aquL Ele dizia que era a salvação: "Essa agora vai nistro faZia ___súãS compras~ -porqUe tod_o"mundo gostaria também de _comprar nel~., Comprova-se cada vez que se vai ao
dar certo".
Alardeou-se, Sr. Presidente, que tudo daria certo, que supermercado que tudo está aumentando a cada semana a economia iria bem, que o povo teria salários reaiS. Falou_-se n~o sei se a, ipflação ·nos stipetmercãdcis é diferente da dos
tambén:t na_safra agrícola, que iria baixar essa inflaçãO".
- responsáveis pela economia brasileira.
Sr. Presidente, _com essas declarações feitaS -pelo Presi.Hoje, rtingU:éni fala ~ais, pOrque aquilo que foi dito não
dente do Banco Ceritral, até fico pensando se o Congresso,
corresponde à realidade, Ção corresponde à verdade.
· ·Safras agrfcOlas maiores o Brasil já teve. Inclusive, Sr. inai~ uma vez~ vai ser saco -de pancada da política económica
Presidente, recebo reclamações de agricUltores do nleu Esta- do Governo que não deu certo.
Agora, a salvação se transfere para a reforma fiscaL Se
do, que ·plantaram, colheram, dentro dessa perspectiva de
uma grande safra, esperando que o --Governo fosse cOmprar ela não for feita, não existe salvação e os juros vão aumentar,
a pmdüção e, hoje, est~o verificaüdo qüe o- Governo não é o que disse-o Presidente.
Permitir-me-ia le:r: mais um pouco.
garante nem o preço mínimo.
E o que está ocorrendo? Está ocorrendo que o agricultor
••Inclui-se aí, a necessidade de modernizar os por·
do mêu Estado, que já é um homem desiludido, está camitos, resolver o problemas da Previdência e outros esto·
nhando quase que - não queria ser profeta do apocalipse
ques do passivo-do Governo, como o Fundo de Garan..
-em direção à miséria absoluta. Ninguém co_!Ilpra, o Govertia, FND ... "
"Mas temos fôleg_o, até o final do ano, para apertar
ou manter essa política, pois o nível de endividamento
ébaixo."
--

re~.
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Como se isso fosse novo, e se esses problemas da Previdência e do_ FND de ontem. Continuando:
..Temos receio de ser atropelados por esse passivo todo
dia", afirmou Gros.
. "Por isso, estamos mensurando esses estoques para serem utilizados no programa de privatização".
Sou a favor da privatizaÇãó, mas esses problemá~fmertdo
nados pelo Presidente do Banco Cei:ttral não são no~os e
a política que foi empreg-ada neste Governo tinha a fin~hdade
de resolvê-los.
_
Esses_ problemas deveriam ter sido resolvido no início,
do GoVei'no, com·ó Plano, mas continuam as mesmas coisas,
ou piOres.
Diz ainda o Sr. Gros:-"Quando enviamo um projeto para o Congresso,
no ano passado, fomos criticados e, agora, estamos
negociando com todos, mas também somos criticados"
reclamou Gros.
"O que não vamos fazer é mágica, pois nenhuma
experiência para apresar a queda da inflação funciona
antes dt. se fazer a reforma fiscal".
Mas, não foi dito isso. Isso não foi dito.
Está sendo dito agora. No ínício do governo não foi dito
isso. Mesmo com a posse da nova equipe económica, também
não foi dito isso.
_ - __
___ . __ _
Permitam-me empregar uma frase um pouco chula. é
o---'$assá Mutema" da política de reforma fiscal.
E, desde já, faço uma pergunta. E se não der certo?
Não podemos ser laboratório. O Brasil já foi laboratório
demais .
.É preciso se tomar um rumo. Um rumo certo para que
todos os segmentos da sociedade participem, dêem a sua opinião franca, mas, não é o Governo estabelecer e dizer a política
da reforma fiscal é esta, e acabou. Se não o Congresso é
culpado.
Sr. Presidente, não é possível. Tanto o Congresso quanto
sociedade brasileira já estão cansados de tantas experiências,
de tantos planos, de tanta coisa que vai dar certo, de tanta
coisa que se não fizer, é porque faltou isso.
_
Ora, portanto, primeiro se falava que tinha que aumentar
a arrecadação, a evasão fiscal era muito grande, se fez arrocho
fiscal, se fez tudo isso aí, e continua a m-e-sma coisa.
A inflação continua em mais de dois dígitos, e~ 23%_,
como também o desemprego, a recessão~ a falta de mvesttmentos e agora'I'"Essa é a pergunta q\)e esta~os· fazend_?,
e deixando aqui não uma crítica, mas Chaman~o a at~nçao
dos homens responsáveis pela política econôm1ca nactonal.
É preciso dizer-se com tOdas as letras, o que o ~ove;no que~,
qual é a politica que o Governo quer?.Porque senao de ~s~ts
em seis meses vamos ter um novo plano, umanova__ pol!ttca
económica, como se tivesse brincando com o ~~asil, com a
30ciedade brasileira. Queira Deus que não cammhemos para
que 0 povo, que está hoje fervendo, como se estivess.e numa
panela de pressão, e é preciso que se coloque ág~~ fria~
.
Muitos dizem que temos de empregar a polttlca do Mexico.
-~~-----~ -------.
~
Ora, Sr. Presidente, esta foi umã pOlftiCa onde? ~tdadao
saía da cidade do México iuiil:ia excursão, daí a 100 qmlometros
havia uma massa humana na estrada pedindo. dinheiro, pe~in
do alimento. Portanto, estavam presentes, ab, a fome, a mtséria. Era preciso que os turistas, aqu-eles que no momento
excursionavam, fizessem alguma doação àquela gente. Após
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cem quilómetros, havia uma outra massa huinana pedindo
a mesma coisa. Essa foi a política do Méxfco. Mas esses fatos
não são comentados.
_ Será que desejam fazer isso no Brasil? Há mais de um
milhão de desempregados em São Paulo, outros tantos no
Rio, em Curitiba, no Rio- Graitde do Sul, Santa Catarina,
Brasi1ia. E ainda com um agravante: não há inç~~t~vo para
a agricultura. Tal fato vem contribuir para que haja uma grande evasão, criando, em conseqüência, os centros de pobreza,
de miséria nas cidades.
· --~·-Pergunto-me, então: - Que país é este?
EstáRSe querendo agradar o FMI sem pensar nõ povo.
E quando se diz aqui rio Brasil agüenta, que o Governo agüenta,_pergun!o-me:- e õ pOvo agüenta? PareceRme que o povo
já não ~stá mais suportando tanta- carga tributária, tanta miséria.
Sr. Presidente, ficam aqui minhas consíde-raÇ-ões, esperando que o Governo diga o que deseja e qual a sua política,
porque quem quer muito todo dia, não quer nada.
Esta é a minha apreensão com os rumos· da economia
brasileira e com as declarações daqueles que têm a responsabilidade de dar um norte a esta mesma economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RONALDO ARAGÃO EM SEU DISCURSO:
.
SÃO PAULO- A política monetária poderá ficar màis
forte (juros reais maiores) quanto menor for o sucesso do
governo em aprovar a reforma fiscal no CongreSsO. SegUndo
o presidente do Banco' Central, Francisco Gros, essa é a alternativa, e mais do que isso, uma obrigação dO governo caso
o Congresso não contempfe as necessidades -de modernização
da economia brasileira a ponto de promover as _reformas estruturais- necessárias. "Há consenso de que a política morietáriã:SC)~inha Jlâo resolve", afirmou, onteq~, em almoço promovido
pela Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel).
"Mas temos fôlego até o final do ano para apertar ou manter
essa__política, pois o nível de ~ndividamento _é baixo".
Dessa- forma~ garantiu Gi-os, a_ inflação vai cair gradativamente até o final do_ ano L do patamar atual de 20% para
cerca de 15% ou 16%. Ele, porém, foi realista: "A inflação
cai, mas será que faz diferença Se ela foi' de 20% para'15%?_
Mesmo assim essa t~a continuará não Sendo civilizada. Para
a inflação cair mais, é precís-tfihetho~ai 35 Ci:mdfÇões e~trlltUráis
da econoniia" ._Ou seja! Gfos disse que é preciSo o País voltar
seus olhos para o que precisa ser feito para se abrir eSpaço
para urna política econõmica conSiStente do governo contra
a inflação. Incluem-se aí a necessidade de modernizar os portos, resolver o problema da Previdência e outros- estoques
do passivo do governo, como o FGTS, FCVS e FND. ''Temos
receio de sermos atropelados por esses_ passivos todo_ dia",
afirmou Gros. "Por isso estamos IJ1çnsurando esses estQques
para serem utilizados no programa de privatiZação".
O BC ·vem administrando uma políticã ritonetáriã cOin
taxas reais de juros desde outubro do ano passado, maS de
modo "?-ais flexível a partir de maio de 1992,_ principalmente.
Essa situação,- porém; poderá se inverter Pelas resistências
políticas no Congresso contra a aprovação das refolmas prOpostas pelo governo. ''Quando enviamos um projeto para
o Congresso, no ano passado, fomoS criticados, e agora estamos negociando cqm todos, mas também somos criticados"_,
reclamou Çiros. "O" que não vamoS fazer é mágica, (Xlis nenhuma experiência para apressar a queda da iilflãção--funciori.-a
antes de se fazer a reforma fiscal". É o caso da alternativa
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seus organogramas e modifiquem estágios pp;~stabclecidos,
tenham decisões judiCiais divergCnti.!S.
Ora, a Constituição vigente tem apenas trêS anos e meio.
É natural que os novos instítutos que ela consagrou e a:s defi.ní·çóe_s conceituais nela introduzidas somente agora, com a sua
.aplicação e uso. estejam sendo levados ao conhecimento e
julgamento do Judiciário. Os interesses contrariados, as divergênCias suSCitadas acabam por escoar no Judiciáti·o, resultan~o
daí a pletora de açóes e, em determinadas amostragens, desi~
sões díspares, proferidas por juízes de variadas instâncias e
jurisdições. Preocupada com a realidade desse quadro, uma
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
boa corrente de juriSta, saudosistas_da~ av.ocatória, defende-a,
a palavra .ao nobre Senador MaurícíO Corrêa.
pi"dC't(ranâo· reintroduzi~ la no elenco das competências· do ~l;'F.
O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT - DF. Pronuncia
cõilce"iltrando-se, assim, naquela Corte, as demandas cujo cono seguinte disc.urso_,)_-_Sr. Presidentt.::, Srs. Senadores:
teúdÕ- possa traduzir riscos à ordem, à saúde, à Segurãnça
Fiz um trabalho sobn; a avocatória, que é um instituto
e às finanças públicas.
que tem me preocupado. Posteriormente, falarei mais densaCom base nessa ordem de raciocínio, tenderia -a filiar-me
mente sobre a matéria. Hoje, trago um resumo sobre a_opinião
a essa doutrina. Contudo, a reflexão a que me impus forçouque sustento a respeito da avocatória.
me a caminhos diferentes, em razão da total incompatibilidade
Dentre as inovações alvitradas pelo Presidente da Repúdesse instituto com as regras processuais de nosso direito e
blica ao encaminharem outubro do ano passado, ao Congresso_
precipuamente do que emana da própria Constituição; regras
Nacional, as propostas de Emenda à Constituição, verifica-se
essas consagradoras do primado do juiz natural e do duplo
grau de jurisdição.
a reintrodução, no ordenamento constitucional, do instituto
_ _ _
da _avocatória.,
__Ex-aminando ó Direito Comparado, salVO equívOco;que
Registre-se que a avocação, que permaneceu nas compeprefiro não ter cometido, encontrei a avocação no Código
tências do Supremo Tribunal Federal, de 1977 a 1988, adveio
de Direito CanóniCo (Cânon 1557) e na Lei da Organização
da Emenda n~ 7. baixada, pelo então Presidente Ernesto GeiJudiciária da República Popular da China (art. 30). Tais modesel, após a decretação do recesso das Casas do Poder Legislalos, todavia, não se prestam a um exame em um País como
tivo, com base no § 1" do art. 2'' do Ato Institucional n" 5,
o nosso. No caso do Vaticano, sabe-se que se trata de um
de 13 de dezembro de 1968.
. .
. ..
...
Esfado, talvez o único, com base eminentemente teocrática,
Segundo fal "diSpoSfçâo.· éOmpeÜa ao -Suprcino Tribunal
justificando-se. pela -natureza papal, qUe-os proceSSoS eclesiásFederal proceSsa~ e jÚlgai originariamentt: "ãs Causas pro~s- _ ticQs-sejam avocados pelo Santo Padre. Quanto à-Cl-iiita. tamsada_s,pà~nte quaisquer juízes ou tribunais, cuja avocaçáo
bém o parâmetro não é fiel. Trata-se de um Estado socialista,
deferir,(!. pedidp_do Procurador-Geial da República, quando
de formação marxista, em que os objetivos do Estado superdecorrer_ imcdi"ato perigO de gn~ve Jesão _à o~dem, à _saúd~,
põem-se à vontade subjetiva, com prevalênciã do coletiViSni."o.
à seguqmça ou às finãnÇaS públicas, para que se suspendam
Quanto ao modelo americano, cuja ConstituiçãO inspirou
os efeitos da decisão referida e para que o conhecimento
a nossa República, não vejo também como extrair-se o writ
integral da lide lhe seja devolvido'~ (E. C._~'' 7, de 1_977._ art.
Of certiorari para informar e ilustrar a avoc~tQria brasileira.
119, inciso I, letra o, da Constituição de 1967 ..
De fato. dá-nos conta Igor Tenório que o GrupO de Tffibafho
. Nfl verdade, entre a re.dação de~se dispositivo e a atual,
de_ Pesquisa Judiciária, ·constitUídõ- no âmbitõ
-STF para
subsidiar a rifOrma do Pod~f Judiciái-io levadà "ão P.r~sidente
constante do proJeto do Governo.• só e~i~te umã. única diferença: enqu'a"nto i-Ia noqna reYog'}da_ o pedido d& avocação era·
Geisel, teria sugerido o exemplo do certiorari america·no conio
justificativa pata a adoção. no Brasil, do institutO da avocaexcluSivo ,d.o ~1-ocurado_r:Geral da República, na !çgra _ora
propos!a !nclut-se concorrentemente o Advogado-Geral da
tória, argumentando, inclusive, com Ji_norma do aft. 30, do
·
União.
Decreto-lei n" 200!67,_ pela qua!_o Presidente dà ~epúbllca
Creio qué a motiVação· orientadora dessa nova investida
pOde avocar qualquer processo administrativo. (Rey. lnf, Le..
. ..... - ..
gislativo, no 61, pág. 184). . .. - .
foi a celeUma criadã c.om o processo de privatização da Usiminas e com as múltiplas e distintas decisões proferidas, quase
A comparação é infeliz. Não há Si}11ilitude entre o certiotodas ~las prolatadas em procedimentos limínares, por diverrari e avocatória. O certiorari é um re;ç1,r.rso processual à disposos .órgãos do Poder Judiciário, mUitas ·delas- contia pondo-se
sição das partes para-que a decisão seja reVista pelã.-iOst~néíã
entre si. Tal perplexidade levou o BNDES a adiar o leilão
superior; a a vocação é ato de arbítrio da Corte avocantesubstientãd programado,_ ge"ranc_lo np s.;eio do Governo incertezas
tu~n~o ~jurisdição do juízo natural pela sua própria, me~iante
e ri,scos quanto ao Seu-objctivo. Esse ânimo ainda mais tornouprovocação do Procurador-Geral da República, e agora, com
a redação pretendia pela Emenda de outubro passado, tamse p.otór~o diante do paradoxo produzido pela infinidade de
pleit_os ajuizados pelo País afora, tendo como autores milhares
bém pelo Advogado-Geral da União, aliás nomeado pelo Prede aposentados que buscavam no Judiciário a diferença dos
sidente da República e por ele demissível ad nutum; o certio147%, merecendo, inclusive, em urna das_ situações, decisão
rari pr~sta-se a assegurar a supremacia da ConstituiçãO e da
cautelar do próprio Supremo Tribunal Federal.
legislação federal; a a vocação encerra ~irnplesmente uma vontade de Estado para a aplicação do direito ao caso concreto;
É compreensível que .o Presidente da República sinta-se
o certiorari é uma forma de gaiantiro duplo grau de j~fiSdiçãO-;
mais protegido c seguro quando hipóteses como es-sã.s- certamente muitas outras surgirão - forem dirimidas por uma
a avocação·é a antítese desse princípio, P9!_·que sup~ríme a
única instância, evitando-se, como tem aco:õ.tecido, que quescompetência õriginal;-o certiorari inspira-se nos pressupostos
tões trànscedentes, que mexam nos orçamentos oficiais e em
do procedimento contraditório em que a parte prejUdicada
da dolarização, exemplificou. "Na Argentina houve um ato
de _desespero, poiS lá não tinha mais moeda e Confiança em
mais nada", lembrou GroS~ "Lá, houve uma transfusão de
moedas. Aqui, ·a discussão é prematura. Na equipe econôinica
decidimos não discutir o assunto até que tenhamos conseguido
a reforma fiscal".
Durante o diSCiásb'dá Sr. Ronaldo Aragão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
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deduz razões, de fato e de direito, em busca de uma revisão;
a avocação se realiza à revelia do litigante com base nas "razões de Estado"; o certiorari é garantia do due process oflaw, para que autores e réus não sejam preteridos dos princípios cardea_is informadores do sistema, e a avocação consagra
a hegemoma do poder do Estado sobre os direitos e garanfias
individuais. Trata-se de sugestão írrita, porque tol3lmente
iriaplicável, segundo nosso ordenamento constitucional.
Constata-se, assim, que nada tem a ver o- certifiCation
americ:ino com a avocatória tupiniquini.
Por outro lado, parece-me irrelevante qualquer menção
à a vocação adotada pelo Título V, do Livro IV, das vetustas
Ordenações Filipinas, que em seu ·parágrafo 20 autorizava
ao Rei "mandar em todo caso per simples petição _trazer perante Nós per nosso especial mandado, qualquer feito ... " Seria
querer estab.elecer comparação do "L'état c'est moi" com
o Estado d_e_ Dircíto D~mo.ci:"ático, hoje existente sob_ o pálio
.. -.
da Constituição de 88. __
Examinados os 16 casos de avocação transitados pelo
Supremo Tribunal Federal durante a vigência des.se institvto,
até ? seu desaparecimento·, ·por obra da Constituição_ vigerite,
certtfica-se que em nenhuma das hipóteses eviden_ciam_-_se_ razões para mais uma experiência. Com efeito, em todos os
processos que chegaram até à Corte, constatou-se um-- rtítido
cunho procrastinatório, causando delongas e prejuízos às partes.
De resto, cumpre asseverar que o artigo 5~>, da Constituição. em seu inciso LV, estabeleceu -que "os litigantes- em
processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com __os_meios
e recursos a ele inerente.s". Garantida à parte do_ direito. aO
duplo grau de jurisdição, portanto ao recurso, seria possíVel
emendar-se um princípio constitucional _que se insere nos direitos fundamentais do homem, sobretudo face à evidência do
· art. 60, § 4"', da Constituição que diz "não será_ objeto dc!
deliberação a proposta de emenda tendente a abQlir ._,_._QS direitos e Garantias Individuais"?!
·
N-ão resta dúvida
o retomo da-avocat6ria se- úã:duz
numa tentativa que agride, fere, violerita, contrasta e atenta
contra a estrutura do orga~ismo constitUcional que_ ~rigimos.
Não deverá merecer a nossa aprovação.
_- _ _ _ _·
.
Voltarei, Sr. Presidente, com um trabalho mais denso
sobre a avocatória, que se pi-etende retorne ao ordenamento
jUrídico constitucional brasilçiro, porque não et:J:contrei parâ:..
metros no Direito Comparãdo, salvo essas únicas duas e~Ce
ções que citei: -do VatiCano, que não se aplica ao Brasil, e
da própria República Popular da China, também sem nenhu:
ma aplicação, pela própria natureza do socialisro_o que irilpera,
ao sistema constitUcioriã:l brasileiro.
É um matéria de extrema importância e-até, em certo
momento, dou razão ao Governo, em vírtude das multi formes
decisões tornadas por vários órgãos do_ Poder Judiciário: Mas
infelizmente, de acordo com o nosso ordenamento jurídi~
e c~:mstitucional, é _impossível trazer, de uma instância de primeuo grau, um fetto que está sob a ap~eCiação daquele juíz
natural, pasando por cima do direitO ·que a parte tem do
recurso.
Portanto, a miriha manifestação é CÓntrári:i- à 3vocat6ria."
E, como disse anteriormente, já fiz um trabalho sobre_ o tema,
que pr~curarei desenvolver, publicar, e trazê-lo ao Senado
Federal.
Era o que tinha a diz_er, Sr. Presidente.

que
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Durante o discurso do Sr. Mauricio Corréa o Sr

~pitáciO- -Cqfeteira deixa a cadeira da presidência, qu;
e ocupada pelo Sr. Magno Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar) palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

Concedo a

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, há certos fatos que só acontecem no Brasil.
Já de algum tempo, a inflação brasileira está estacionada em
t<?rn? dos 20% ao roês, Apesar disso, os preços dos produtos
contmuam em ascensão, principalmente daqueles que são oligopolizados.
Falando, em Buenos Aires, para ministros da ecomomia
do Cone Sul, o Ministrá MarcOio Marques Moreira, dentre
outras coisas, afirmou que "o comportamento dos oligopólios
é um fato r, não único, que impede a queda da inflação no
País". Segundo o Ministro, a Secretaria Nacional de economia
e a ~ecretaria de Defesa Econômica estão estudando que
medtdas adotar contra os monopólios. E afirmou rtiais ainda
que tais medidas estão sendo examinadas "com sentido d~
urgência".
No conciliábul~ com seus colegas da Argentina, Paraguai
e Uruguai, o Ministro Marci1io disse que a inflação brasileira
está alta, com tendência à queda num "contexto de preços
liberados". E disse mais: que as taxas de juros só cairão com
a queda da inflação.
Os oligopólios e sua desenvoltura, Sr. Presidente, são
um desafio à qualquer governo e à qualquer política econônl.Íca.

--

Segundo as próprias afirmações do MiniSfró da Economia, há uma correlação dinâmica entre oligopólios e inflação
alta. Se não forem contidos _em sua_ gula voraz, não temos
esperança de zerar a inflação, o grande anseio de todos nós.
Os oligopólios, em seu comportamento compulsivo em relação
aos preços, jogam-no sempre para o alto, dificultando enormemente a queda da inflação.
Reafirmemos;-sr. -p-resíaente~ ·para- melho-r-pensar~ o mis:.
tério que acontece entre nós: a inflaÇão está fixa em -certo
patamar de 20%, e os pfeÇoS, entre" nós, não cessam de subir.
- - Fiquemos em um só exemplo, esquecendo um outro, co~
~?·o_oligopólio das linhas interestaduais d.e transporte, que
aumentam suas paSsagens duãs OU rilais vezes por mês: Fixe·
mo-nos, tão-Somente, nos preços oligopolizados do cimento.
É o oligopólio mais terrível, e se~ a mínima sensibilidade
porque o cimento é a alma da constfução civil, o setor respon:
sável pela mais numerosa aplicação de mão-de-obra.
O cartel do cimento, Sr. Presidente, está precisando de
um ~esma~telameiJ.to geral. N~_o só desmontá-lo, como punir
com sevendade_ seus responsáveis por abuso do poder económico.
Aliás, Sr. Presidente, a minha assessoria está traduzindo
documentos do inglês para o pOrtUguês, com os quais-pretendo, dentro de pouco tempo, apresentar um projeto atualizado
referente a cartel. Com as leis que temos neste País, desde
a luta do grande líder pernambucano Agamemnon Magalhães,
que cri~ua famosa Lei Mal~ia, até hoje, não conheço nenhum
'-'tubarão branco", ou seja, dono de cartel, que-venha tocar
piano ou fazei- curso de leão. Eles pagam as "multas, mas,
na verdade, é o povo que as paga. Quando se constata que
estão sendo cartelizados os preços dessas empresas, o CADE
ou a área financeira do- Governo multa esses cartéis. Ele~
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se sentam à mesa e decidem simplesmente aumentar o preço,
para cobrir a·molta.
Temos que ter como exemplo, Sr. Presidente e Srs. Sênadores, o que acontece nos Estados Unidos. Recentemente,
uma senhora, dona de uma das maiores cadeias de hotéis
desse país·, foi presa ápe·naS porque deixou de pagar o Imposto
de Renda e está cumprindo uma pena de quatro anos, lavando
latrinas dos hotéis do governo. Aliás, conheci um desses hotéis, quando fui cassado e estive lá.
O Sr.-Chagas Rodrigues- Ela está trabalhando nas penitenciárias, Senador.
O SR. NEY MARANHÃO- Obrigado, Senador. Então.
ela es_tá cuffiprindo pena nas penitienciãfia-s.
·
É_ isso que temos que fazer neste País. Deiltro de pouco
tempo, estará nas mãos do Congresso este meu projeto. Com
ele, quarido um dono de um cartel for pego, vai ter que prestar
contas junto à JustiÇa e cumprir pena.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. E>r um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre
Senador Esperidião Amin.
O Sr.' E~peridião Amin - Nobre Senador, aprecio e
aplaudo todos aqueles que assumem uma cruzada. Pode ser
chamado de teimoso, pode ser chamado de obstinado- teimoso_ é depreciatívo, obstinado é quase laudatório. Mas o
persistente e perseverante merece sempre a minha admiração.
V. EX" tem sido perserverante, persistente, teimoso e obstinado na denúncia do procedimento nocivo- à ecánomia e à
sociedade. brasileira por parte dos cartéis. De forma que V.
EX~ conta corri a:· minha solidariedade e estímulo a essa sua
missão. Mas_ vai também receber um pedido meu. Faz um
mês_~ já e~tá_completando, portanto, o-prazo" constitucional
- ~nç;&minh~i .ã Mesa dois requerimentos de informação:
os de n?S 260 e 26L Nesses -dois requerimentos, peço à Mesa
do Senado que obtenha nos Ministérios da Justiça e Economia
algumas informações a respeito 'do que está sendo feito com
o cartel da farmácia. Senador Ney Maranhão, li hoje, nos
jorna_is, que a Secretária DOrothéa Werneck vai chamar seus
representantes. Acho que é um pouco tarde, mas antes tarde
do que,~unca. No meu requerimento informo, baseado em
dados_ colhidos_ na imprensa, que em um ano-..:_ do dia 9
de maio de 1991, quando o Ministro Marcilio Marques Moreira
assumiu,. até o dia 9 de maio deste ano - o aumento médio
dos remédios foi de 1.570%. Mas precisei retificar esse valor
por causa do aumento dos preços. principalmente dos remédios de uso continuado, que são, certamente, os mais dolorosos para o ser humano ingerir, porque são aqueles_ que têm
no paciente um escravo seu, já que não pode deixar det<?málos. o( meu requerimento de informações tínha- dois- dados
básicos: primeiro, cotnó o"-"Govern6 ouSOu liberar, no mês
passado, o preço dos medicamentos de uso continuado, sem
adotar sequer uma medida punitív3 com relação a essa indústria,? ~sso é desproteger completamente a sociedade! Que gente- forte é essa da indústria farmacéutica, que consegue ficar
imune ao Ministério da Economia ao Ministéfio da Justiça,
ao CADE, que foi constituído e teve seus cargos preenchidos
este ano! Consegue não ser- punida depois de elevar o preçO
dos_ medicamentos, no caso, os de uso continuado, 300% em
relação ·à inflação, e ainda consegue o prêmio que se dá aos
"bem-comportados", que é a sua liberdade. Seria a mesma
coisa ·se_aquela senhora, proprietária de prédios notáveis, nos
Esta,dos.Unidos, tivesse recebido um prêmio, em vez de rece-
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ber a punição. Isso, Senador Ney Maranhão, dificUlta muito
a viâa do brasileiro. Tirando o assalariado, não sei se os mais.
aquinhoados paganl seu imposto de renda corretamente. Não
sei mais, e o pior de tudo é que vamos continuar não sabendo,
porque não temos notícia de nenhuma punição.
O SR. NEY MARANHÃO - É porque a lei que temos
hoje dá condições a esses "tubarões hrancos" de escapar,
de não serem pagos. Somente isso.
É como eu disse: o Dr. Agamemnon Magalhães, nos
anos de 1951 e 1952, quando era Deputado Federal, bateu-se
para aprovar uma lei forte com--relação aos cartéiS_. V. Ex~
sabe qUe eSses cartéis são fortes há muitos anC?S· Na época
do suicídio do Dr. Getúlio Vargas, os cartéis internacionais
já eram uma plantinha forte, mas não balançava muito. Mas
eles foram um dos motivos_.
Senador Esperidião Amin, V. Ex• foi prefeito, governador, chegou ao cume da administração do seu Estado, pOr-tanto, deve ter contatado muito esses cartéis. Por exemplo,
quando fui presidente da COBALNordeste, sempre mantive
entendimento c conversas com essa gente. Sei éo~o rtmeiónam as cOisas nesses cartéis~ no de grãos, por exemplo, sen~
taro-se quatro à mesa, estabelecem o preço e pronto. Quem
determina o lucro são eles, os donos.
Tive ocasião de fazer um pronunciamento aqui, mostrando que, em nosso País, a agricultura, a pecuária, ·a- indústria leve e pesada, a indústria de abastecimento, todas estão
cartelizadas. Tenho um ofício do CADE, que terei o prazer
de enviar a V. Ex\ dizendo que não tinha dados para me
fornecer sobre o assunto. Fui buscar, então, infõi'm"ações eStrangeiras - não foram nacionais! GOsto de matar ã cobr-a
e mostrar o pau. Mostrei que três ou quatro empresas nacionais e estrangeiras, juntas, -dominam o ranking nacional de
qualquer área da economia deste País, desde agricultura à
pecuária.
-

ü" Sr. Esperidião Amin- Por issO, Senador Ney Maranhão, que congratulo-me com V. Ex• pela sua perseverança,
e elogio a s~a obsti~ação, porque, realmente, é uma tragédia,
um desalento, ver 0: povo brasileiroy com o salário ·caindo,
a perda de poder aquisitivo que tOda a sociedade enfrenta,
e perceber que essa gente, tão bem organizada - como V . .
Ex~ aqui atesta- ainda recebe carta de alforria.
O SR. NEY MARANHÃO- Veja V. Ex• o problema
do cimento.
A inflação, no ano passado, chegou a quase 700%, mais
ou menos; o aumento do cimento foi de um mil trezentos
e tantos por cento.
O Sr. Esperidião Amin--:- E a dos remédio_s! dois rriíll
O SR. NEY MARANHÃO - O preÇo do cimento, no
ano passado. em fevefeiio, era de novece-ntos e poucos cruzeiros o saco. Hoje, Senador, está a 22 mil. Essa gente diminui
a produção das suas fábricas para manter esse preço. Agora
estão um pouco preocupados, porque o Ceará, o Distrito
Federal, Pernambuco -_ e isso vai ser uma corrente para
a frente -vão impor'tãr Cimento. O cimento que êstá vindo
da TUrquia, está chegando 40% mais barato do que o ciinento
produzido aqui. Isso é assalto. é roubo, no meu entender.
Então, Senador,- tem que haver um freio na áfea dos
remédios e em todas as demais. E esse freio só sf:rá eitteridido
se for usado "o cacete", ~'o pau".-Temos que tocar um pianozinho e fazer um curso de leão, como nos Estados Unidos.
Fora disso é conversa fiada, Senador.
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Quem passar será cortado". Agora, tem que haver - e o
Estado, hoje, deve isso ao Congresso, é uma decisão impor:
tante - um aperfeiçoamento, urna melhora, essa lei deve
ser enxugada, para que não haja essa brecha. O dono do
cartel_, do oligopólio vai ler a lei e dizer: "Aqui não tem
Muito obriga49_.
brecha para mim. Se _eu cartelizar, quem vai para a cadeia
O SR. NEY MARANHÃO- Muiio obrigado, Senador.
sou eu". Eles vão pensar duas vezes, Senador Jutahy MagaO Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
lhães.
Quanto à televisão e ao rádio, acho que a luta que V.
O SR. NEY MARANHÃO- Com satisfação, nobre SenaEx~ está empreendendo aqui é inglória. Poucos falam como
dor.
V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães - Como já disse o Senador
Vou dar um exemplo:
Esperidião Amin, V. Ex• vem nessa luta há muito- tempo
Na Constituinte tínhamos cinco minutas para promover
e tem tido uma persistência muito grande nessa questão dos
o Congresso, para promover os Constituintes, para promover
cartéis. no plenário do _Senado e na sua ativ"idade polífico-paro grande trabalho que estávamos realizando ao elaborar a
lamentar. Agora, infelizmente, o que estamos assistindo é Carta Magna do País.
que esses cartéis não são destruídos. - - V. Ex~ sabe que o povo já estava se acostumando com
aquele programa, já estava -chamando a atenção de todos
O SR. NEY MARANHÃO-- Concordo com V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Esses cartéis contiriua.In ri13rii-- aquele programa no horário nobre quando aparecia a imagem
do Congresso e daqueles Senadores e Deputados que tinham
pulando preços e até hoje" nada de concreto consegujmos.
trabalhos de maior importância dentro da Constituinte. O
Há pouco tempo tivemos o problema dos sacos de juta. E
povo estava se interessando pelo programa.
o Governo tomou uma medida permitindo a impOrtação de
Senador, conseguimos isso. Temos esse poder. Esses ciilsacaria-, principalmente nas áreas de café~ cacau e _de _to_dos
co mi~utos de programa sobre a Constituinte-,- por· V. Ex•,
os produtos que precisam ser e·nsacados. E o preçO baixou
por mim e por poucos aqui, teria continuado. Não seria mais
bastante. Mas houve um lobby bem feitO-e que-deu resultado,
"A Voz da Constituinte", poderia ser "A Voz do Congresso,
fazendo com que o Gove_rno voltasse a_-proibir"_a impOrtaÇào.
E proibida a importação, imediata-mente--o pféÇcfdCi sácó subiu a v?z 9os Senadores Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues,
tremendamente. Não lembro o percentual. mas foi muitas Elcw Alvares, Josaphat Marinho, Alexandre Costa, Epitácio
Cafeteira e outros.
vezes acim:a da inflaçã·o·, prejudicando os produtores de café,
Hoje, Senador, estamos aqui, sexta-feira, e neste plenário
cacau etc. Então, veja V. Ex~ que esses cartéis são poderosos.
há apenas cinco Senadores dando ''murro" trabalhando.
Não temos visto, da parte do Executivo·; Um ffabalho eficiente
A Casa poderia estar cheia.
para diminuí!-" a capaCidade que essa gente tem de prejudicar
Com relação a esse problema, Senador, a culpa é nossa.
o consumidor. Temos outros cartéis, não tanto na área ecoilôV. Ex~ faz um projeto, luta durante um, dois_ou três anos
rnica, mas, por ·exemplo, cartéis dos meios de__comunica_ç_ão,
e
o projeto é aprovado. Mas, sobre isso, nada sai nos jorn_ais!
aqueles que manipulam a opinião pública e cada vez se fortalecem mais, mediante concessões por parte do Executivo. Quer Talvez apenas uma linha, embora o assunto seja de_ grande
dizer, não conseguimos êxito na luta mantida aqui, para evitar interesse do País, Mas se se tratasse de um escândalo, se
V. Ex~ tivesse dito uma besteira ou algum Senador puxasse
as concessões de rádio, televisão, e, inclusive, que se criem
um "trinta - e - oito" e desse um tiro, o fato estaria nos
novas redes desse tipo, verdadeiros cartéis na manipulação
jornais.
Então, não nos defendemos, Senador! Culpa sua?
da opinião pública. Lamento que o Executivo não ouça V.
_
Culpa nossa? Não! A culpa é do Congresso!
Ex~, pois é quem mais luta nessa questão dos cartéis, aqui.
Por isso, Senador, a nossa imagem - e V. Ex~ há de
Por isso, mais urnâ vez venho aplaudir V. Ex~ e ·esperar que
_concordar .GOmigo- não é boa, .é ruim, é péssima! Por quê?
o Executivo o ouça:
Porque urna parte da imprensa não divulga os fatos corno
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço a V. Ex' pelo realmente são. A outra parte, é verdade, está aqui o plenário
vazio!
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães, CoriiO S"erilpre, V.
Ex~ toca em poiltos importantes ao deferi.der este País. DentrQ
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte?
dessa linha de raciocínio, ninguém mais do que V. EX~ conhece
_ O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
esse problema. Isto, nobre Senador, vem de longos anos.
Senador 1utahy Magalhães t
Agora, se tivéssemos urna lei dura, a exemplo dos Estados
O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex' aborda essa questão
Unidos, onde o dono do cartel; o principal responsável sabe
da nossa presença na televisão e no -rádio. Considero que
que se transgredir a lei pagará pesada multa e id para a
cadeia, como foi, agora, o caso dessa--senhora, muitas coisas a grande preocupação do Congresso tem sido até a de diminuir
iriam melhorar neste País. Cabe .a nós~ porque estamos reco· a sua participação noS meios de comunicação, na área política
restringindo-se às participações obrigatóriãs. Essa é uma- con~
nhecendo, nobre Senador Jutahy Magalhães, que a nossa lei,
atualrnente, é inócua. Existem brechas para os grandes advo- cessão que os Parlamentares normalmente fazem às emiSsoras
gados defenderem essa gente porque, do contrário, não o de rádio e de televisão. Falo na questão de se formar, através
fariam, pois não fazem questão de p-agãr 1 ou 2 bilhões de de cadeias de rádio e televisão, grupos que vão dominar e
manipular a opinião pública. Ontem, por exenlplo, ouvimos
cruzeiros de multa, porque não são eles que pagam, mas nós.
Nobre Senador, como disse anteriormente, tive conta to na CPI infornlações de que 12 estações de rádío teriam sido
permanente com essa área, onde eu comprava em torno de solicitadas - não sei se concedidas ou não -por um grupo.
300 a 400 ntil s_aca~- de arro.z e feijão, ·e quem comanda é Estações de rádio apenas para manipular a opinião pública
essa .gente. Sentam-se à mesa e dizem: "E assim, e assim. politicamente leVai" a opinião pública a apoiar determinad~
O Sr. Esperidião Amin- Senador Ney Maranhão, V.
conta com a minha solidariedade, pelo seu pronunciamento, e o meu aplauso sincero pela sua persev_erança e obstinação, principalmente pelo sentido social do que está dizendo.
Ex~
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facção política. Então, ·é esse o perigo que se corre. Outro
dia, fiz um pronunciamento mostrando que nos Estados Unidos, se alguma cadeia de televisão consegue chegar a 25%
de audiência, o governo tem uina legislação própria, não permitindo que ultrapasse esse percentual, para que ela não tenha
influência decisiva na manipulação pública. No roeu Estado
existe uma estação de televisão que tem, praticamente, 90%
de audiência. Então, é lógico que manipula a opinião pública,
é lógico que influencia. É isso que deve ser extirpado e evitado.
E somos nós-Concordo com V. Ex~-que damos as concessões. Aqui aprovamos tudo tranqüilamente, sem_ a menor
preocupação. Está a"qui na Ordem do Dia de hoje. Qurintas
concessões de rádios ternos aqui? E o que foi examinado,
verificado? Essas estações de rádio não irão_ formar ~uma cadeia
de opinião pública em cada Estado? Elas não irão servir para
a manipulação da opinião pública, de interesses_ políticos?
Nós não examinamos nada disso.
O SR. NEY MARANHÃO - TemQ>_a forÇa~- mas- não
a usamos.

O Sr. Jutahy Magalhães- Não usamos porque não queremos. As vezes não usamos porque receitamos _as críticas
que podem ser feitas. Falar de estação de_ televisão é perigoso,
mas, como nelas eu não apareço mesmo, não há nenhum
problema -pior do que estou não posso ficar.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador. Concordo com V. Ex~
O Sr. Elcio Àlvares- Permite-me V. E~ um_aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Elcio Álvares.
~
O Sr. Elcio Álvares- Esse tema deveria ser d~ primeira
ordem na· discussão interna da Casa. A comunicação _é~ talvez,
hoje, uma das maiores preocupações do mundo moderno.
Alguns fatos- V. Ex~ disse-o muito bem- são procedentes.
Mas a imagem que se tenta fazer do Congresso, ressaltando
a participação de Deputados e Senadores, é um trabalho muito
inteligente. Hoje vemos numa novela, o cidadã9 se dizendo
amigo de um Senador, e durante um capítulo inteiro há uma
preparação do público, dizendo que o Senador _não é amigode ninguém, que quer cuidar si mesmo e dos próprios interesses. E vai criando uma imagem, a pior de todas.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador!
O Sr. Elcio Álvares - E progi:ama humorístico? Nesse
tipo de programa o político é sempre colocado de maneira
altamente desprimorosa, como se fo_sse corrupto, quanto mais
na prática de atos ilícitos, como se o político não tivesse_ a
noção do cumprimento do __ seu mandato. Essa campanha é
insidiosa! É- muito mais forte do que- um artigo, porque ela
entra exatamente na parte subliminar da percepção do povo,
que vê novela desavisado, que vê o "Fantástico". Outro dia,
um participante do programa "Fantástico" teve a oportunidade de se referir de maneira jocosa a alguéil_l~ perguntando-lhe _se iria ser político. Ele respondeu: "Político?" E aí
fez um conceito altamente desprimoroso. Fico até admirado
porque o Congresso deveria ter uma estrutura de comunicação. O Poder Executivo, de 15 minutoS~ em- 15 minutos
tem uma mensagem no ar: "Governo do Brasil, a Bandeira
brasileira." É uma mensagem. Esta Casa- nã_O tem mensagem
nenhuma.
O SR. NEY MARANHÃO -'- De quem é a culpa, Senador?
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O Sr. Elcio Âlvares - E não tem divulgação. Pior, o
nosso sistema de divulgação, com todo o esforço do setor,
qt!_e é louvável, está praticamente adstrito ao noticiário oficial,
porque a divulgação subseqüente é_quase sempre timbra, marcando uma posição dos veículos de mídia. O Senador Maurício
Corrêa lembrou que não é só nos Estados Unidos. Na Itália,
quando a Rede Globo teritõU fo :mar uma cadeia, não póde
porque o grupo italiano já havia ultrapassado o ·percentual
permitido. Acho que o monopólio da informação não pode
existir num País como o nosso. Evidentemente, queremos
_que as redes de comunicação progridam, mas no momento
em que temos um- impacto em cadeia nacional, corno é o
Jornal Nacional, passa a ser a grande verdade indiscutida,
indesmentfvel, e fica _muito difícil pa~~ alguém se opor a um
notíciário. O CongreSSo brasileiro, através de sUa Mesa dirigente, tem de se ater. Qualquer setor, hoje, da opinião "pública
tem preo~upaçáo em criar uma imagem. Os setores de comunicação, de opinião pública, de marketing estão funciotiando.
Esta Casa, infelizmente, não se apercebeu ainda da importância da comunicação, e enquanto não agirmos~ nobre S_enador Ney Maranhão, vamos ter, atrayés da programação sublitnina:r, da imagem di§torcida,_ aquiló-que faz com Deputados
e senaâoreS se transfOrmem, na vefdade, érn eleriientoS aproveitados da coisa pública. Então~ sOlidarizo-me não só com
a primeira -parte da sua fala, conforme o Senador Espérídião
At;nin, sempre atento a esses problemaS dos cartéis e monopólios, mas também destaco neste final a importância do seu
pronundaménto, para que fiquemos íriais ateritos, pfíiíCfp"<if.. mente na parte de comunicação, não penriitindo que a verdade, que deVe ser preserVada sob todos Os pontos, seja manipulada por alguns.
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Elcio Álvares, complementando o seu aparte, quando V. Ex~ cita os
programas humorísticos de televisão e a manéira üldireta que
utilizãm para desmoralizar- a verdade é esta- o Congresso
Nacional, constatamos que hoje, se consultarmos uma pesquisa - aliáS, tenho uma de janeiro deste ano - , preceberemos que os Partidos políticos têm apenas 3% de aprovação
perant~_ a opinião pública, índice que só empata com o obtido
pela classe dos banqueiros. Esta é a imagem que temos pe!ante
o povo. E a culpa de quem é, Senador Elcio Álvares? É
nossa! Temos o poder de fazer as leis e de organizar a vida
social e económica. Como já disse anteriormente, o Congresso
não poderia, de maneira alguma, abdicar daquele programa
de cinco minutos que mantinha durante a Constituinte. porque
era nesses cinco minUtos qu-e o pOvo brasileiro conhecia-melhor o Legislativo e já estava se acoStumando. Era normal,
no horário nobre, assistir o informativo de cinco minutos sobre
o Congresso NacionaL Foi um eiro tremendo abdicar disso.
Tudo isso é a nossa imagem e é culpa nossa. Era isso que
queria dizer a V. Ex•
O Sr. Josaphat M~rinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. NEY MARANHÃO Senador.
O Sr. Josaphat Marinho -

Com muito prazer, nobre
Nobre Senador Ney Mara-

nhão,_V~ -Ex~ reitera, neste momento, o ponto de vista que
vem s~stentando largamente ne~ta Casa em torno de abusos

do poder económico_ Estou inteiramente solidário com as
tes_es ~efendidas por V. Ex~ Iria mesmo um· pouco adiante
para d1zer-lhe que, em verdade, não precisamos de mais leis~
l~is já as temos, inclusive de defesa da economia popular.

-------------
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_dern debcar de trãvar. De modo qu_e V. Ex~ tem a nossa solidarie_dade, também. Sempre estive e sempre estarei contra monopólios, oligopólios e cartéis que objetivãm defesa de interesses privados contra os superiores interesses- do Pa!s e do
povo. Se V. Ex• me permite, a nossa Constituição; no- art.
173, § 4~', é clara. "§ 49 A lei reprimirá o abuso do poder
económico que vise à dominação dos mercados, à eliminação
da concorréncia e ao aumento arbitrário dos lucros". No en~
tanto, hoje, há uma inteira liberdade para os lucros, quando
O SR. NEYMARANHÃO- Senador Josaphat Marinho,
a
própria Constituição prevê um limite. Lucro defende-sé.
o aparte de V. E:xf a este pronunciamento foi muito iinporMas lucro arbitrário, lucro excessivo, esse atenta contra a
tante. Em primeiro lugar, pelo seu saber jurídico que todos
Constituição, cqntra a justiÇa social, contra uma ordem econóreconhecemos e respeita.ITlos; em segundo lugar, porque a
mica
próspera e ·contra o bem-estar geral. Portanto, V. EX'
tese de V. Ex~ é a norma que-estamos defendendo. E preciso,
tem a nossa solidariedade nesta luta. E no combate aos cartéis
no meu enten~~~, Senador Josaphat Marinho, vontade do
devemos levar em conta, sobretudo, as empresas da área da
Governo para cuniprir _"essa lei que já está iriserida na ·consticomunicação, porque aqui não apenas eXiste -uma ameaça
tuição.
- -- na ordem económica mas também--na-p-rópria ofdein política,
O Sr. Josaphat Marinho - Se V. EX' me permitir, acres- através do controle, da manipulação da opinião pública. Os
cento apenas um complemento.
gêneros de primeira necessidade e os medicamentos, têm os
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito praZer, nobre preços reajustados acima da inflação.
De modo que quero aqui, por meio deste meu aparte,
Senador.
aplaudir essa luta de V. Ex~ e dizer-lhe que não está sozinho.
O Sr. Josaphat Marlnbo- Os jornais de hoje anunciam, Falouwse aqui que hoje nós dispomos do programa qüe vai
e ainda há pouco aqui foi lembrado que uma das Secretarias
ao ar diariamente, dando Uotícia do que acontece no Senado
do GovernO Federal vai entrar em entendimento com os fabri- e na Câmara - "A Voz do Brasil". De 19 às 19h30min vão
cantes de medicamentos. Para quê? Para estancar preços? ao ar notícias do Poder Executivo; de 19h30min às 20h. temos
Estes aumentam os preços dos seus prOdutos escandalosa- nos primeiros 15 minutos um breve noticiário sobre o Senado
mente; não é preciso mais entendimento nenhum. É o mo- e nos últimos 15 minutos um noticiário sObre as_ atividades
mento de o Governo toniãr a providência de apelar para os na Câniara dos Deputados. Mas- veja V. Ex~-:- neste mesmo
órgãos· próprios de defesa da economia popular e de aplicar horário as estações de televisão estão marldando --ao· ar. as
as medidas cabíveis do ponto de vista legal. Enquanto o Go- suas novelas; de modo que o povo não tem sequer condições
verno perde tempo com reuniões, eles abusam nos preços.
de acompanhar o noticiário. Se as estações de rádio São obrigaO SR. NEY MARANHÃO - Exatamente, nobre Sena- das a transmitir esse noticiário oficiaJ da Agência -Naciorial,
dor. Dentro dessa linha, eles se acostumaram a não respeitar devemos votar aqui uma lei obrigando as estações- de televisão
leis. V. Ex• demonstra em seu aparte a sua sabedoria jurídica. a dedicarem pelo menos uma hora ao que ocorre na área
Eles têm certeza de estar imunes, fortes, acima da lei.
d<? Executivo e·na área do .Legislativo. Conçlamo--a Casa .a
O aparte de V. Ex• foi muito importànte, e queira Deus imediatamente alterar o Códígo para estabelecer essa obrigaque a área económica do Governo tome o exemplo que V. toriedade, porque serviço de rádio e televisão é serviço públiEx• está dando. Acredito, nobre Senador, que a base da infla- co,- destinado à informação e à educação, o que, lamentação e da sabotagem dessa luta sem trégua contra a inflação velmente, não está ocorrendo no nosso País. Receba meus
·está nessa gente, __os_maiores sabotadores. Basta cumprir a_ parabéns, nobre Senador.
lei, V. Ex• tem toda razão. Agradeço a V. Ex•
Continuarido, Sr. Presidente: "Segundo as pesquisas feitas pelo Sr. Wainer Faria, presidente do Sindicato da Indústria
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Chagas Rodrigu.es,
de Construção Civil do Distrito Federal, dezessete produtos conhecemo-nos há muitos anoS, desde ci Palácio Tifaderitf:s,
básicos da construção civil, entre eles o cimento, vêm apresen- quando V. Ex• era Governador do Estado do Piauí. V, Ex•
tando uma evolução de preços acima de qualquer índice, dei- conhece muito bem as dificuldades pelas quais todos nós.já
xando as construtoras sem alternativa na hora da compra, passamos.
__
_ __
. ~
o que vem elevando_c_onsideravelmente o custo da construção
O aParte de V. Ex~ veio justamente corroborar a revolta
civil no Distrito Federal".
de uns poucos aqui dentro que têm consciência das pesquisas,
o Sr. Chagãs Rodfigues- Permite-me V. Ex~ um aparte, que são feitas hoje, e que mostram o COngresso cclJD.'ú~·
índice baixo de popularidade: os Senadore~, os Deput~<J,o."s.
nobre Senador Ney Maranhão?
e os Partidos políticos estão__com um percentual de 3%_. SenaO SR, NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre dor Chagas Rodrigues, em todo canto existe o joio_ e b .tõgó~
Senador Chagas Rodrigues, meu companheiro da velha guar- A maioria do Congresso é de trigo. A m-aio-na do Con~esso _
da.
trabalha, mas há uma meia dúzia - porque em todo canto
O Sr. Chagas Rndrlgues- Senador Ney Maranhão, V. existe, eles existem - de irresponsáveis. Veja V. ~xrque
Ext tem tido, nesta Casa, um comportanfehto- no que tange ã.té rio Vaticano o -Papa teve um prOblema com um assessor
à defesa de uma urdem económica justa __; elogiável. Sou seu, o Bispo I\1arcinkus, que andou fazendo umas "presepaum velho colega de V. Ex~, desde os antigos tempos da Câmara- das". Mas isso envolve a todos nós. É como o Senador Ekio
dos Deputados. Essa luta contra os monopólios, oligopólios Alvares diz: os deboches com o Congresso, com os Parlamene cartéis, todos aqueles .que defendem a democracia, no seu tares já estão sendo feitos até nas novelas, nos programa.~.
sentido mais amplo, e que defendem a Constituição, não po- humorísticos. Mas a culpa, Senador, é nossa.
Agora, sobretudo, tanto menos precisa de novas leis Õ Go~
verno porque a Constituição, em seus arts: Í"' e 39, -cOnsigna
princípios fundamentais, inclusive de defesa da cidadania e
de interesse coletivo de modo geral. No art. 170, especificamente, entre regras essenciais da Ordem Económica, está
a da defesa do consumidor. Juntando as leis existentes com
os princípios constitucionai's, bem que o Governo já está em
condições de estrangular tais abusos.
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Havia um programa, a que todos assistíamos, em horário
nobre, que veiculava informações, durante cinco minutos, para todo o País. Falava sobre.a Constituinte·, ·apa-reCia o -congresso e as coisas importantes que estãvãirios fazendo aqui.
O povo já estava se acostumando avé-lo, mas acabamos com
ele. Aquilo tinha que ser questão fechada para a nossa sobrevivência. É como V. Ex' diz, temos 15 magros minutos -para
um projeto, para Um pronunciamento do SenadOr Jutahy Magalhães, do Senador Chagas Rodrigues e de outros Senadores,
de importância para a Nação, e, quando muito, com boa
vontade, dois minutos para divulgação daquele resumo que
o povo nem entende direito. O ExecUtivo tem tudo.
A culpa é nossa Senador! Quem muito se abaixa ... _
Mas devemos nos conscientizar de que temos a força,
o poder, a lei enão podemos dar motivo para que nos dimi-nuam. Nessa novela, o cidadão chega e diz que não quer
ser político, dando a entender que todos nós somos safados.
E não somos.
Essa luta do Senador Jutahy Magalhães, de V.' Ex• e
dos demais Senadores aqui presentes, tem que nos despertar
e fazer com que a Casa funcione, mostrando que o Congresso
não é todo irresponsável. V. Ex~ sabe que a democracia está
aqui dentro. Se essa Casa for fechada muita gente, que hoje
nos maltrata, vai levar surra de urtiga. Mas a culpa é nossa.
Agradeço o seu valioso aparte.

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX' me permite mais uma ·
interferéncia?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer. A intér~
ferência de V. Ex• sempre engrandece o nosso pronunciamento.
O Sr. Jutahy Magalhães - Muito obrigado. Em razão
do aparte do Senador Chagas Rodrigues e das manifestações
de V. EX', lembrei-me de que ouvi, outro dia, numá dessas
novelas, um diálogo interessante, em que a esposa de um
Deputado Federal, querendo ir para a sua cidade do interior,
Resplendor. disse: "-Quero ir de helicóptero.
-Mas isso é muito caro·- respondeu ele. -Mas para
que há a verba de representação que você tem, meu bem?"
Quer dizer , o Deputado tinha verba de representação para
ela poder fazer viagem de helicópleró.
--O SR. NEY MARANHÃO- E V. Ex• não. pensa que
o povo acredita?
O Sr. Jutahy Magalhães- Essa novela, eu, infelizmente,
ou até felizmente, não posso assistir diariamente por não chegar a tempo em casa, mas a acho interessante, embora, a
respeito do que o Deputado faz, sempre há uma críticã das
mais violentas que possa existir. Mas nós não devemos nos
queixar, Senador. Temos, no "Fantástico", um horário especial sobre o Congresso Nacional, para mostrar um Deputado
colocando o dedo no nariz, ou para mostrar um· Deputado
falando ao outro no ouvido, como se estivesse fazendo carinho, sempre de uma forma que não é muitO -ãgfadável. No
último programa, naquele em que mostrou uma sessão do
Congresso Nacional, foi um pouco de mau gosto, porque não
é nada agradável ver 3J.guém ficar futucando o nariz e expor
isso perante a opinião pública. São essas coisas que fazem
refletir junto ao público uma imagem desfavoráVel. Temos,
nos países mais democráticos e adiantados, a experiência de
que, nos respectivos Congressos, eles, quarido filmam, só há
uma televisão operando, é a televisão _do próPrio COngresSo
que ~era aquela imagem. Eles só filmam o Presidente da
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sessão e o orador, e não podem ficar filmando as demais
pessoas, porque, às vezes, uma pessoa abaixa a cabeça como
se éStiveSse dormindo, quando, às vezes, não está - faz,
apenas, um gesto qualquer de baixar a cabeça ou mesmo
tirar o sapato. V. Er, mesmo, é muito filmàdo por causa
das alpercatas. Não sei a quem interessa iSso,--a-que leva
em beneficiar uma instituição que deveria ser respeitada. Es~
tqu faz:çndo este aparte a V. Ex• quase como um desabafo,
p_q~que não considero isto nada engrandecedor - nem para
a própria emissora de televisão que não demonstra nenhuma
preocupação com os princípiõs democráticos e com a defesa
das instituições.
O SR. NEY MARANHÃO - COncordo, e agradeço,
m3.is uma vez, a V. Ex• Temos que nos conscientizar, nobre
Senãdor, fazendo com que a maioria do Congresso reverta
esse quadro, dando, também, condições para que mostremos
o lado bom, o lado sério, porque todos nós estamoS, aqui,
representando o povo brasileiro para defender os seus altos
interesses. Agradeço ao aparte de V.- Ex•
Sr. Presidente, o caso do cimento continua; nos últiínos
12 meses segundo pesquisa feita pelo Sr. Waine Faria, Presiw
den_te do Sindicato._da indústria da COnstrução Civil do Distrito
federal, dezessete produtos básicos' <;la construção civil 7 entre
eles _o cimento, "vê~ apresentando uma evolução de preços
acima- de qualquer índice, deixando as. construtoras sem alternativas na hora da compra, o que vem elevando consideravelmente o custo da!! construções no_Distrito Federal".
HNo caso do _cimento, continua ele, nos últimos doze
meses os revendedores aplicaram aumentos que chegaram
a 960,8%, Contra uina inflação acumulada no período de
519,28%, calculada pelo IGP- índice Geral de Preços."
A pressão dos materiais de construção é responsável pela
elevação do custo da construção no Distrito Federal, que foi
para o montante de 606,57%, nos últimos doze meses.
O custo médio, por metro -quadrado, da construção civil:
Em fevereiro de 1991, Cr$58.689,45; fevereiro de 1992,
Cr$ 414.684,00.
·
Quanto ao cimento, seu preço era, em fevereiro de 1991,
Cr$945,00; fevereiro de 1992, Cr$10.025,00; maio de 1992,
Cr$19.000,00.
Diante destes fatos, a conseqüéD.cía-é ineVitável: 1. agravamento da crise habitacional da população de baixa renda;
2.- aumento da favelização; 3. as habitações urbanas ficaram
com sua segurança e Qualidade reduzidas.
O nível da atividade da construção civil ficou reduzido
e, com ele, o desemprego, a inadimplência e o encarecimento
das obras públicas. ·_SI. Presidente, estamos numa braba recessão, como todos
sabem. Com ela, o setor de construção experimentOu 41 uma
situação de restrição da demanda, enquanto os materiais de
construção apresentaram majorações inconciliáveis de preços,
confirmando o conhecido quadro de cartelização e oligopolização, característicO desse seguimento económico.
A cartelização de preços é uma atitude criminosa contra
o consumidor. Combatê-la não se consegue tão-somente por
ação administrativa do governo. Ela exige uma nova atitude
do consumidor". (Jornal do Brasil, 18~3~92- editorial.)
Já se vislumbra, Sr. Presidente e Si"s. Senadores, no horizonte naciOnal, essa nova atitude do consumidor, pelo menos
em relação ao cimen~o.
O siD.dicaio da- construçãO civil do Distrito Federal está
estudando a possibilidade de importar ciiriento do leste euro-
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peu, via porto de Tubarão, pela metade do preço cobrado
no Distrito Federal.
Não se pode conceber que o cimento viaje mais de dez
mil quilômetros e chegue ao Brasil custando a metade do
preço cobrado no mercado interno.
A Revista NOi'dCSte EconôiniCo, de Recife, volume 23,
de 1992, em sua págiria ·zs, traz uma manchete em_ letras
ga_rrafais: "cearenses desestabilizam cartel 9o. cimento".
É que, Sr. Presidente, os empresários do Ceará tomaram
uma posição ante o absurdo do aumento constante e inexplicáv€:1 do preço do cimento nacional. Assim, resolveram importar Cimento da Turquia, tipo "Portland". Não só da Turquia,
estão previr:.tas compras da Espanha, da Polônia e da Venezuela.
Em março, o cimento" tUrCO fo-i comerciaHZãdO ·a··
Cr$8.400,00 a saca, enquanto o cimento -do Cartel "n3Cional
chegava a Cr$14.300,00.
.
Importar cimento sai mais barato, hoje em dia; o Cimento
adquirido no mercado externo sai até 50% mais barato do
que o comprado no sctor cimenteira do Brasil: os -gi-upos
Votorantim e JOão Santos.
- - --No iníciá de abril, devem ter chegado ao Porto de J3elém
160 mil sacas de cimento, provenientes da Riíssia~ O preço
da saca de 50 qUilos, pagos todos os impóstos, o fr~te}ral'!_so~
ceâníCo e ãs despesas portuàrtassarporcr$ 9.000,00~ enquan~
to a mesma saca de 50 quilos, do grupo João Santos, fica
por Cr$16.000,00.
-· .·
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reira critica a ação dos oligopólios; e, finalmente, um artigo
de fundo do Jornal do Brasil sobre um oligopólio que_ está
dando um exemplo de colaborar com o Brasil.
Trata-se, Sr. presidente, dessa cadeia de lanchonetes McDonald, que reviu e baixou os seus preços até 25%, o que
deve levar a concorrência a seguir estratégjª semelhante, para
não perder os consumidores, ou seja, baixou o preço,- triplicaraE}_ os co_n.sumidores. Isso é um exemplo que os cartéis de
cimento e outros cartéis que foram debatidos aqui têm que
seguir.
Neste momento, portanto, congratulo-me com a rede de
lanchonetes McDonald pelo bom exemplo que de_u ao País,
baixando os seus preços.
_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
SENADO RECEBE DENÚNCIA SOBRE
CARTEL DE CIMENTO NO DISTRITO FEDERAL

--- O Presidente ~~ Sin.djca~o da Indú~tria da Construção
Civil do Distrito Federal, Waine Faria, vai entregar_ amanhã
(26-3-92) ao Líder do Governo no Senado, Senador Nei Maranhão, o resultado do estudo realizado pelo órgão que aponta
para a existência de um cartel de cimento e outros materiais
de Construç~o no DF.
.
.
Ontem, o empresário Waine Faria denunciou o Cartel
à Secretária Nacional de Direito Econômico do M-iniStério
da Justiça. E na Câmara, a denúncia está sendo conVe!fida
O que está acontecendo com o preço do cimento no Brapor iniciativa da D.eputada Eurides Brito (PTR -DF), e~
sil? A tonelada do cimento_ no mercado externo fica entre
pedido
de formação de uma CPI para investigar o assunto.
45 a 50 dólares. No Brasil passa dos 90 dólares.
-0 encontrO do empresário Waíne Faria com_o Senador
É mais do que urgente, Sr. Presídente, disciplinar o MerNei Maranhão será às lOhs, ria Liderança do GOyerno_, Waine
cado Interno, porque não se pode compreender tão grande
Faria vai solicitar o empetlho pesso<il do Senador nâ adoção
diferença de preços entre os dois mercados.
das mediclas legais para o desmantelamento do carteL e a
Os grupos Votorantim e João Santos controlam entre
punição dos responsáveis.
60% a 65% da produção e comercialização do cimento em
Segundo o levantamento realizado pelo Sindicato, 17 proterritório nacional. Está af provado que tais grupos realizam
dutos básicos da construção civil, entre eles o cimento, vêm
uma política de cartel.
apresentando uma evolução de preços acima de qualquer índiAssim, permanece o mistério do preço fabuloso e desconce, deixando as construtoras sem alternativas na hora da comcertante do cimento nacional. É pois um preço de cartel.
pra, o qe vem elevando consideravelmente o custo das construImpõem o preço que querem, quando querem e como querem.
ções no Distrito Federal. No caso do cimento, nos últimos
Preço cartelizado investindo criminosamerúe contra-o bolso
doze meses os revendedores aplicaram aumentos que chegado" consumidor.
ram a 960,8 por cento, contra uma inflação acumulada no
Uma posição contra os cartéís é niais- que ui-gente. Ou
período de 519,28 por cento_ calculada pelo !GP - Índice
os cartéis serão domados, ou eles afundarão a economia do
Geral de Preços.
. _
País.
A Situação chegou a tal ponto que o Sindicato estuda
a possibilidade de importar o produto do Leste Europeu atraSr. Presidente, concluindo, peço a V. ex~ que sejam transvés do Porto de Tubarão, pela metade do preço cobrado no
critos, junto a este meu pronuncimanctO, os seguintes doeu~
Distrito Federal. O Presidente do SINDUSCON- DF afirma
mentos: fax que recebi da Editora Política e Económica da
que é inconcebível a_ idéia de um produto viajar mais_ de 10
Assessoria de Comunicação do Sll\DUSCON, que fala sobre
mil quilómetros e _chegar ao Brasil custando a metade _çlo
ess_e_problema; o artigo "Cearenses Desestabilizam Cartel do
Cfrilento", publicado na Revista do Nordeste, página 25; O preço cobrado no mercado interno.
Assessoria de Comunicação do SINDUSCON- DF.
artigo publicado no Jornal do Brasil intitulado "Os Vilões
do Cimento, do aço e do Vidro"; a "Evolução dos Preços
de Materiais da Construção; justamente COm uma documenCEARENSES DESESTABILIZAM
tação do Sindicato da Indústria da Construção Civil, mosCARTEL DO CIMENTO.
trando justamente a evo_lução desses preços; texto da entreR
vista da Secretária Dorothéã. Werneck, onde o Governo identiEmpresários do Ceará resolveram importar da Turquia
fica setor que abusa dos reajustes. É necessª-rio apenas, como ~imento do tipo "Portland", desestabilizando o cartel regiona~
disse o Senador Josaphat Marinho, que essa lei seja cumprida mtegrado pelos grupos João Santos (Nassau) e Votorantini
para meter na cadeia esses sabotadores; texto da entrevista (Poty). Mais importações virão. Estão previstas compraS n.ina Folha de S. Paulo onde o Ministro Marc11io Marques Mo- Espanha, Polónia e Venezuela. Em março, o cimento tUrco
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foi comercializado a Cr$8.400 a saca, enquanto o cimento
do cartel chegou a Cr$14.300:
-

Responda rápido: se você quer construir uma casa ·em
São Paulo, onde sai mais barato comprar cimento- da Voto~
rantim, em São Paulo, ou na Argentina? E se você quer cons-truir um edifício em Pernambuco, onde sai mãis barato comprar cimento: na fábrica do grupo João Santos, a 20 quilómetros do Recife ou na Turquiá? E se, finalmente, você morar
em Belém do Pará e quer construfr um galpão - onde sai
mais barato comprar cimento: na fábrica da Cibraza, em Capanema, a 140 quilómetros de Belém, ou na Rússia. Acertou
qUem respondeu Argentina, Turquia e RúsSia. Importar cimento, hoje, sai muito mais barato: o cimento adqilirido no
mercado exterior-sai até 50% mais para harafo do·-·que·o
comprado nos dois gigantes do setor ciment(;!iro do B~~sil:
os grupos Votorantim e João Santos.
Os empresários do setor de construção civil do Pará e
de Pernambuco já partiram para as imponaçõcs. No início
de abril, chega ao porto de Belém um navio graneleirocom
160 mil sacas de cimento a bordo, compradas na RU.Ssia. O
preço da saca de 50 quilos de cimento, pagos todos os impostos, o frete transoceânico e as despesas portuárias, sai por
Cr$9 mil. Comprar a rrieSrtfá~sa-ca'~de 50 quilos da fábrica
da Cibrazas do grupo João Santos, fica por Cr$16 mil. "Não
consigo entender 9 que acontece com o preço do cimento
no Brasil", espanta-se o empresário Domíngos Aciltauassú
Nunes, presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Pará. "Enquanto a tonelada do cimento no mercado
internacional fica entre US$45 e US$50, no Brasil passa de
US$90", acrescenta.
Vamos continuar comprando cimento no exterior até que
o mercado interno seja-disciplinado", garante Acatauassú Nunes, mostrando que os grupos Votorantim e João Santos,
que controlam ente 60% a 65% da produção e comercialização
do cimento em território nacional, mantêm uma política de
cartel. "Vimos a planilha de custos dessses grupos onde está
bem claro que o retorno das despesas de reposição de capital
deve ocorrer em cinco anos, quando na Europa, por exemplo,
esse prazo é de até 10 anos", acusa Acatauassú Nunes, revelando que também o Sindicato das Indústrias de Construção
Civil do Ceará pretende adotar adotar uma política de impor~
tações para socorrer as construtoras associadas.
Construção
O custo da construção civil no RiO subiu 20,22% em
maio, quase a mesma coisa que o IGP-M (20,43%). A pressão
de alta, ao contrário do que ocorreu em abril, veio do custo
da mão-de-obra~ que subiu 25,54%. Foi por causa da anteci·
pação determinada pela lei salarial. Já o material de construção
subiu bem abaixo da inflação, 17,67%. Técnicos do Sínduscon-Rio dizem que essa desaceleração na alta de preços devese à absoluta falta de comprador.
Vilões
Cimento, aço e vidro subiram bem menos que a inflação
em maio, sempre segundo dados do Sinduscon - Rio. Mas
no período dos últimos 12 meses, con_tra_um IGP-M de
758,29%, o cimento portland subiu 1.718% ;a telha de fibroCImento, 1.290%; o aço AC-50, 1.132%; e o vidro plano,
1.052%.
E tudo produto de oligopólio.
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE MATERIAIS
DA CONSTRUÇÃO POSIÇÃO: FEVEREIR0/92
1. Altas significativas de materiais
(Variação nos últimos 12 meses)
-Cimento ......................... :: ......... : ......... 960,8%
-Aço .......................• , .....•.•... , ............... 729,8%
-Tijolo ................................................. 594,4%
- Dobradiça ........................................... 892,6%
-Areia .................................................. 659,4%
-Massa Corrida PVA ............................... 781,4%
-Tinta Latex .......................................... 819,9%
-Tubo Aço Galvanizado . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . 1.075,5% -Brita n" 2 ............................................ , 963,8%
~Azulejo ............................................... 707,5% __
-Telha Fibro Cimento .............................. 749,0%
-Tubo Eletroduto ............................... , ... 730,6%
-Tubo Ferro Fundido ............................... 870,2%
-Chapa de Aço Dobrada ........................... 781,5%
2.

Indicadores comparativos

-Inflação (IGP-M) .....................•. .-.........
-Custo de Vida no DF ..............•...........•..
-TR (Taxa Referencial) ................•.......•.
- CUBIDF ..................................•.....•.•.
-Salário Mínimo ....................................
3.

519,28%
527,50%
541,53%
606,57%
504,18%

Avaliação

Dos 28 itens que compõem a planilha de materiais do
Custo Unitário Básico da Construçã_o_no Distrito- Federal,
20 itens subiram mais que a inflação e apenas 8 itens mantiveram-se aquém.
A pressão dos materiais de construção é responsável pela
elevação do Custo da Construção no Distrito Federal para
606,57% nos últimos 12 meses.
- Custo Médio (m2) da construção:
• Cr$414.684,00- Fev/92;
-• Cr$ 58.689,45- Fev/91.
- Custo do Cimento - SOkg/Sc
• Cr$10.025,00- Fev/92;
e Cr$ 945,00- Fev)91;
• Cr$14.300,00- Maio.
4.

Conseqüência_ do custo alto da construção
-Agravamento da crise habitacion-al da população de
baixa renda - aumento da favelização - desordenamento
urbano com redução da qualidade e da segurança das habitações;
-Redução de nível de atividade da construção- desemprego;
-Desajustes no mercado imobiliário - agravamento
das dificuldades de aquisição de imóveíS -aume-nto do nível
de inadimplência;
-Encarecimento das obras públicas.
Brast1ia- DF~ março de 1992: -..Fausto Weliogton Lopes, Assessor Técnico.
- --
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SINDUSCON/DF
Sindicato da Indústria da Construção Civil
no Distrito Federal
ANÁLISE TÉCNICA DA EVOLUÇÃO IYE PREÇOS
DE MATERJ~JS COMPONENTES DO CUSTO DA
CONSTRUÇAO (CUB) NO DISTRITO FEDERAL
Fevereiro -1992
1. A análise do comportamento de preços dos materiais
de construção, registrados pelos seus valores medianos utiliza~
dos ~o cálculo ~o CUB/DF (Custo Unitário Básiéo) dà Coristruçao no D1stnto Federal durante os últimos 12 in.eses (q"ua~
dro I), mostra:
-Dos 28 itens de materiais componentes· da -Pianilha
do CUB, 17 subiram mais que a inflação (medida pelo lGPM);
- Ma.teriaís represe_Iitativos com fOftes majorações de
preços: c1m~nto: 750,40%; aço: 506,20%; dobradiça:
771,30%; a ia: 583,90%; tinta PVA: 736,70%; brita:
744.40%; a lejo: 684,00%; telha de cíinénto am'íanto:
509,80%. Ne te período (12meses), o IGP-M variou486,18%;
o CUB/DF, efletmdo esses aumentos, variou 561.22%.
Enquan~o o s_etor da construção experimentou neste período uma SJtuaçao claramente recessiva com retrações de
~ma.nda, ~s. ma~eriais de construção apres~ntaram majoraçoes mconcd~áveis de preços. confirmatfdo o conhecido quadro de cartehzação e oligopolização, característicO desse segmento económico.
-

Junho de 1992.

2. Nos últimos quatro meses, coincidindo com as decisões governamentais de liberalização de preços (quadro 2),
ob~ervamos que grande parte dos materiaiS, particularmente
os msumos básicos (cimento, aço, brita e areia) apresentaram
comportamento de preços decididamente abusivas: cimento:
361,9%; aço: 251,2%; areia: 307,6% e brita: 454,6%. Compa~~!!_VaiT!ente, no mesmo período, todos os indicadores econômícos tiveram variaçõeS sensivelmente infeiioreS: CUB/DF:
201,0%; IGP-M: 170,3%; UPF:~2,4% e"TR: 194,3%. .
Comportamento de preços d ssa forma (variações altas
em curto prazo), provocam certa nte repercussões bastante
negativas para as empresas construtoras, seja nas _ situações
de _con_tratos c:urtos e irreajustáveis, geralmente orçados sob
condições de va~iações_normais de preços, seja nas_situações
de contratos reaJustáveis, quando os reajustamentos não conseguem cobrir as majoraçõe;!) de custo.
.
Fausto W. Lopes, Assessoria Técnica. _
ANEXOS
Quadro 1 - Evoluçã<? dos preços de_ materia~~ componentes do Custo da Construção (CUB) no Distrito Federal
com majorações acima da iriflação comparativamente a alguns
indicadores econômicos (dólar, JGP-M e CUB/DF).
Período: últimos 12 meses: jan/91 a j3.ri192.
Quadro 2 - Evolução dos preços de insumos básicos da
construção, comparativamente a alguns indicadores económicos (CUB/DF, IGP-M, UPF e TR).
Período: últimos 4 meses: out19i a jan/92
· ·

- --- - -· -· --;:E.c:VO:::L-:u"'ç"'í\"'o-,n:::Eo-·-::P"'R"E"Ço"'s"'··~D"'Ee7.MA'"T"E"'R-.!7A"!s-->coMPlffitliiE'«"$-,D"'Orr'["'0S"trror.~~~~-~
S:NOUSCC~H)l"

~.,,~... , ... •1 --·~·· .... .:............ ~ : -

·--··-·· •- ·

D•\ CON.STRUÇM <CUBl. NO DISTRITO FEDERAL. DE JAN/91
A JAN/92 COMPARATIVAMENTE Â INFLAÇÃO (IGP-Ml .
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EVOLUÇAO DOS PREÇOS DE INSUMOS BÁSICOS, DA CONSTR~ÇÃO
COMPARATfVAMENTE ÀINFLAÇÃO ( IGP-Ml E A TR NO PER IODO
OUT/91 A JAN/92
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Fatores Comparativos
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~.i7Í.339.t32:ta· i

72,31 :

""·"

l91l,31

37,_54 :

Cimento Nacional
100 k.m OU rilenos
Fábrica - Centro consumidor
Transporte geralmente regional

Transporte continental ao centro consumidor

C.omerciali7.açl!o
Qualidade
Embalagem
Distribuição

PREÇO

Operaçoes cofriplexa• de importaçl\0/cxporlaç!io
Rcsistencia maior (sem acr~scimo de preço)
Sacos com 6 folhas
Pouco flexível/rede de distribuição a organizar
US$ 90,00/t
Inclui: custo, frete marftimo, carga e descarga
de navio, cuMo alfandegário, itllp<>!ttos, seguro.
r....xclui: transporte continental

C.ohlerCialização simples e convencJonai
ReSistência comum
'
Sacos com 3 folhas
Bastante flexfvel/rede de di.tribuiçllo organi7.3da ·
US$ 140,00/t

Preço ao consumidor
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Os ministroS da Economia dos quatro países decidiram
GOVERNO IDENTIFICA SETOR QUE ABUSA NOS
REAJUSTES
__________ _ criar um cronograma para, entre outros pontos, coordenar
as políticas macroeconómicas dos países integr3ntes- do MercoO GoverriO já identificou oS setoreS que vêm aumental)do
sul
(Mercado Comum do Sul). A idéia é dar mais credibilidade
seus preços acima da inflação nos últimos meses. O relatório,
ao programa de integração.
que deve ser entregue à Secretária Nacional de Economia,
MarcOio, autOr da proposta aceita por Domingos Cavallo
Dorotbéa Wemeck, na segunda-feira, identifica os segmentos
(Argentina),
Ignácio de Posadas (Uruguai) e Juan Diaz Peres
de higiene e limpeza e indústria fanna~uticas, que continuam
(Paraguai), disse, em entrevista, que- cfttatado enfrenta dificulreajustando acima da inflação .mensal e ajudando a puxar
dades? mas há maneiras de superar.
os índices para cima. Os técnicos do Ministério da Economia
O ministro não- inclUi a inflaÇão brasileira como um dos
manterão a política adotada até agora, chamando as indústrias
entraves ao Mercosul. Há cerca de duas semanas, em Madri,
para explicar os reajustes nos próximos dias.
Cavallo manifestou temor pelo adiamento dos acordos por
Estes setores vêm mantendo o ritmo das remarcações
catisa do descontrole da inflação brasileira. Ontem, ele afirdesde a liberação de seus preços, no segundo semestre do
mou que suas declarações foram "parcializadas" pela imprenano passado. Na opinião de técnicos do Departamento de
sa.
O Mercosul, assinado em março de 91, tem data de funcioAbastecimento e Preços (DAP), os aumentos são preventivos
namento prevista para 19 de janeiro de 95.
-para criar margem extra de lucro-, ou refletem a redução
. O AVESSO DO CARTEL
da produção com manutenção de faturamento. O Ministério ·
da Economia resolveu insistir no entendimento com as empreA notícia de que a rede de lanchonetes McDonald's decisas, porque a conversa apresentou bons resultados com os
diu reduzir os preços em suas 85 lojas do Brasil, mais que
empresários do setor de alimentos industrializados.
um golpe de marketing da empresa, mediante simples recuo
Cimentos- Dorothéia Werneck, classificou de "brilhandos aumentos que havia exagerado este ano, tem a função
te" a decisão dos sindicatos das indústrias de construção civil
simbólica de sinalizar a baixa da inflação para o público e
dos estados como o Ceará que começam a recorrer as imporo comércio de refeições ligeiras. __
tações de cimento, com redução média de 40% no ·custo do
Donos de lanchonetes de menor porte se guiavam habipreço do produto do mercado nacional. Ela recomendou às
tualmente pelo McDonald's para aumentar os preços. Não
entidades de classe, ontem, no 56~> Encontro Nacional da COnstanto pelo valor dos sanduíches e refrigerantes; mas;principaltrução Civil em Fortaleza, que se aglutinem para montar um
mente, pelos índices de reajuste: se uma multinacional como
programa de importaçãó" e para dar assistência judicial às
a cadeia McDonald's aumenta 30% ou 40% os preços, é porempresas que sofrem retaliação no fomecime.rito pelos produque se previne contra novo congelamento, raciocin~va o mertores locias da matéria-prima.
cado, e também tratava de aumentar os seus preços.
"0 controle de preços não vai voltar~', anunciou DoroA decisão do McDonald's de rever os preços até 25%
théia Wemeck, ao propor como, ideal "'o diálogo e a comunideve levar a concorrência a seguir· estratégia semelhante para
cação entre fornecedor e consumidor de cimento e classificou
não perder consumidores. Mesmo que os preços já sejam
cOmo 'loucura" a atitude das inddsirias·, que- lmagiiiáln. que
mais baixos, é p-reciso deixar registrado o marketing da redupodem impor preços em detrimento do mercado.
ção de preços. Esse efeito é muito importante na aferição
Dorothéia Werneck disse também que a crise de desem~
do custo_ de vida, pois as refeições fora de casa têm um grande
prego não afeta apenas a mão-de-obra menos qualificada do
peso nos orçamentos familiares, sobretudo na volta às aulas.
setor de construção- civil, mas a alta e média gerência empreA decisão é também sinal de mudança na economia: a
sarial com a redução dos níveis hierárquicos. A secretária
substituição da velha ..cultura inflacionária" pela "cultura da
disse ainda que a crise e a recessão hoje no Brasil não é
estabilização" mencionada pelo Ministro da Economia, Mara mesma do passado.
cílio Marques Moreira, ao fazer o balanço dos primeiroS dois
anos do governo Collor.
MARCÍLIO CRITICA A AÇÃO
Com a entrada da abudante safra de produtos agrícolas
DOS OLIGOPÓLIOS . _ no mercado e à IêViSão das pojeções anteriores-dos altos juros
Carlos Alberto de Souza
embu_tiQos nas _yc;:qdas a prazo da indústria para o coméicio,
da Agência Folha, em Buenos Aiies
já ficou perfeitamente possível reverter as expectativas inflacionárias que nãó se cumpriram.
O Ministro da Econo~ia, Marcfiio Marques Moreira,
Outro efeito didático é sobre a velha e gasta prática da
disse ontem, em Buenos Aires (Argentina), que o comporta~
cartelização no mercado de bares, lanchonetes _e padarias.
mento dos oligopólios .. é um fator, não único", que impede
O gov~rno está inVestigarido denúnciaS de que os donos de
a queda da inflação no país. Ele disse que a Secretaria Nacional
bares e lanchonetes trocam informações sobre preços por telede Economia e a Secretaria de Defesa Económica "estão exa- fone, para uniformizar os valores da cafezinho, do pão com
minando os casos e agirão".
manteiga, dos sucos de frutas e sanduíches. Em Florianópolis
Segundo Marcílio, as secretarias estão estudando que tipo
(SC) um padeiro foi ameaçado porque decidiu o pãozinho
de ação adotar contras os monopólios, cujos ·setores nãO quis
de 50 gramas a Cr$85,00 contra os Cr$100,00/1100,00 da conmencionar. O ministro afirmou que o assunto está sendo con~
corrência.
duzido "com sentidó de urgência'?.
A cartelização de preços é uma atitude criminosa contra
Ao fazer uma exposição para qs demais ministros de Ecoo consumidor. ~em mesmo a justificativa da insuficiência de
nomia da Argentina, Paraguai e Uruguai sobre a conjuntura
troco- que 1evalos bares, lanchonetes e padarias a arredondàr
brasileira, o ministro disse que a inflação está alta, mas a
os preços - serve de desculpa. A atuação dos cartéis não
tendência é de queda em um conteXto de preços liberados
se manifesta apenas nas relações da indústria para o comérCio,
e afirmou que as taxas de juros só cairão COtn a derrubada
como é comum no caso do vidro, do cimento, do aço, dos
da inflação.
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produtos petroquímicos. e do papel e do papelão, nem pode
ser apenas combatida através da ação admi~is_tFat~va d() governo. Ela exige, antes de tudo, uma nova a!itude _dos_. C<?JlS:~':'
midOres.
É preciso qtie os consuriiidores façam o exame acurado
dos preços no mercado, dando mais valor ao seu suado dinheiro para encontrar artigos etn conta. Se isso o~or~r, ~~~_am~nte
vão instiga{ o comérciO a agir junto aos fornecedores como
fez a cadeia McDonald's.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENÁDORES:
Almir Gabriel - Amazonino Mendes -Antonio Mariz
-Carlos Patrocíriio_.:':.._Cljaias Ro_drisues .c:. Cid Sa?ója de
Carvalho- - Dario Pereira - :Elc1o Alvares - GUilherme
Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena --Hyde:
kel Freitas - João Rocha ~ Josapaht Marinho -José. Paulo
Biso! - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Levy Djas
- Mareio Lacerda - Maurício Corrêa - Nabor JúniorNey Maranhão - Onofre Quinan - Valmir Campelo - Wilson- Martins.
,.., o-,

.

_

--

,__

_

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão
SOD()~a em onda !'Dédia na cidade de B.arra do Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de parecer.)

-

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nostermos do art. 353, pará·grafo único do Re_gimento Interno_.)
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que outorga permissão à Rede .Itapuã de
Rádios Ltda .• para explorar _serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
SuL (Dependendo de parecer.)

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29, .DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --Esgotado o
~.(Incluído em Ordem do Dia riOs termos do art. 353, parátempo destinado ao Expediente.
·
- ·
grafo único do Regimento Interno.)
Pessa-se à
Discussão; em tu-rno ú-nico-, do Projeto de Decreto LegisORDEM 1;)0 DIA
lativo n' 29, de 1992 (n' 37/91, na Cãmara dos Deputados),
A lista de presença ac!J.Sa o comparecirtlC:nto de apenas·
que âprOVa o ato que Outorga concessão à Rádio Jaguaribana
33 Srs. Senadores, não haveD.do, assim, quorUm para delibede Aracati Ltda .• para explorar serviço de radiodifUsã-o sonora
ração.
·'
.
··
:~ ----~-:- na_ cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo do
Em conseqüênciã.,"fica O ítein 1 da pauta-com a votação
parecer.)
adiada por falta de quorum.
-5É o seguinte o item-adiado:
PROJETO DE DECRETO LEGtSLATIVO
N' 30, DE 199"2" . -·· ... - ..
~·l1

_.

__

PROJETO DEl.Ei DA CÂMARA
N' 19, DE 1992

(Incluído em Ordem. do Dia nos termos do art. 353, parágrafo úniCo do Regimento Intemo.)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos dó.art. 375, inciso
VIII do Regimento Interno, combinado com ·.o art._ 64, §" 2~'
da Constituição.)
· ·
· ·-· "" · - .·... ···

Discuss_ão, em turno único, do Projeto de Decreto !:-~gis
Jatiw n' ;lO, de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados),
que' aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda.,_ para explorar serviço de radiodifusão
sononf na cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer.)

Votação, em turno úriiCO,~ do Projeto dê _4tsl~ Ç4~a!~
n' 19, de 1992 (n•2.154/91, na Casa de órigerri), de inicíátiva
do Presidente da RepúbliCa', ·que dispõe sObi'e a concessão
de medidas cautelares contra atas do Poder Público, e dá
outras providências, tendo
_
PARECER, proferido.em Plenário, ~).ator: Senador
Maurício Corrêa, favorável ao projeto e às Emendas n\'S 2
e 3; nos termos de substitutiVo que oferece; e contrário à
Emenda n'!.
··
· ·

-6-

O SR. PRESIDENTE (Magno B'eela~j '...:_ Os itens Z a
24 ficam com deliberação sobl-estada, no~ . ~rhtos do. § 2~' do
',I
art. 64 da Co'nStituição Federal.
... l.

. -

'·l''.

.

SãO os seguintes __os itens com 'de:l~b;eração sobrestoda:
·

-

PROJETO bE"i)ECRETO LEGISLATIVO
N' 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único; do PTojeto de Decretó Legis~
lativo n' 31, de 1992 (n' 49/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga _concessão à Televisão Rio Formosv Ltda., para explorar serviço ·de radiodifusão de sons.
e imagens na cidade de Jataí, Estado de Goiás. (Dependendo
de parecer.)

-.2-

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'27,DE 1992
..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 32, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos termoiilÇI,art.j:S3;parágrafo úniCó-do Regirriento In·t_erno.)

(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' 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmara dos Deputados).

Discussão, em turno único, d_o Projeto ~~jpecreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO
sonora na cidade de Vutuporanga, Estado de SãO Paulo. (Dependendo de parecer.)

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 33, DE 1992
(Incluído cm Ordem dO Dül nos_termos do_ ar_t_. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
DisC:ussãCf,- cm turno único, do Proj~to de Decreto Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos Deputados),'
que aprova o ato _que outorga permiSSão à-Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviÇo de radiodifusão sonorà
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais-. (Dej:;eridendo
de parecer.)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 34, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do art._353,-patágrafo único do Regimento !ntcrno.)
DiscuSsão, em turno único·, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara dos Depurados),
que aprova o ato que outorga perniissãb à Rádio ~ornai ele
Souto Soãies Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na cidade de .SOuto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de parecer.)
-!OPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 35, DE 1992
(Incluído em Ordein do Dia nos teimoscdo art: 353·, ·parágrafo único do Regimento Interno.)
· ·
·
DiscussãO, -e-m turno único; do PrOjetO de Decre:tô Legis-:
!ativo n' 35, de 1992 (n' 57/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Erechini, Estado do Rio Grande do SuL (Dependendo de parecer.)

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Bírigui FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqUêrlda modulá.da na cidad·e de
Birigu~. Estado de São Paulo. (~ependendo de l?arecer.)
-

13.:..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 38, DE"l992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo úni~o do Regiment_o Interno.)
I?i_scussão, e~_tUfilõ-úriico"1 P9:PrôjetC? de_·Pec:~eto L~g~~
lativo q' 38, de 1992 (n• 74/91, na Câmara dos Deputados),
que ~aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barrp Ltda., para explorar serviço·de··radiodifusão sonora
na cidade de Barrp, Estado do Ceará. (bepenâ.endo de parecer.): _
.
.. ,
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353;párágrafo único do Regimento Interno.)
Discuss_ão, em turno únicO; dq _Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1?9~ (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato .que outorga permissão à Rádio Cacique
de Ca-pão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora_na cidade.Qe_ Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer.)

-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 40, DE, 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo ú~ico do Re~imento InternoT)
DiScussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiataju Ltda. ,·para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de.. Santo Ângelo, Estado do Ríó ~Grande do
Sul. (Dependendo de parecer.)', ·

-li-

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N' 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos tenilos do árt. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
Discussão, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n" 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutu"ípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão soiiora ná
cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (D_ependendo de parecer.)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
::<!• 37, DE 1992
(Incluído em .Ordem do Dia nos t.~rmos do art. 3~3, parágrafo único do Regimento Interno.). _ ···
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),

PROJETO'DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N'41, DE199Z
1

•

(Incluído em Órdem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único do Regimento Intern,'?:J
_
Discussão, ~-;Q. 'turno único,·~(;-Projeto de D~creto Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89191, n.a Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renoVa à permissão outorgada à Rádio
Juazeiro da Bahiil Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
soneta na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de parecer.)
-17PROJETb DE DEÇRE;:r;O(-EGISLATJVQ _
No 42, DE 1992
(Incluído em."Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo ún~co do Regimento Interno.)
Discussão, e~· turno único, 9ç "Projetocd~ De~reto Legislativo n' 42, de 1992 (n• 90/91, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer.)

-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 43, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos d~ art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do P~ojeto d~ D~reto __Legislativo n• 43, de 1992 (n• 102191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio I pirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
!pirá, Estado da Bahia. (Dependendo de parecer.)
-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará·
grafo único do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únídri, do Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1992 (n' 121/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de parecer.)

-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'45, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará·
grafo único do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, 'do Projeto- d-e--Decreto Legislativo n• 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dÓs Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rlidio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na freqüência modulada na cidade de Marflia, Estado d-e São PaulO.
(Dependendo de parecer.)
-21PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 107, DE 1991
Discussão, em tUrno único, do ProJeto dê 'Lei dã-Câmara
"' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n• 6.!94, de 19 de dezembro de 1974.
que trata do Seguro· Obrigatório· de DanOs PessoaiS: cauSãdOs
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV AT) tendo
PARECER favorável, sob n' 40, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
-22PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE 1991-COMPLEMENTAR
DiscussãO, em-turno úniéo, do Projeto de ~i do Senado
n~' 26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera a Lei Complementar n• 41, de22de dezem·
bro de 1981, tendo
PARECER favor~vel, sob n' 39, de 1992, dá Comissão
- de Assuntos Económicos.

-23-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 106, DE 1991
_Dis_cussão, em turno único, do PrOjeto de Lei do seriado
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, tendo
PARECERES; proferidos emPlenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
Favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
-24PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N' I, DE !992
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emeflda
à Constituição n" 1, de 1992, de autoria do SenadOr Epitácio
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso III do art. 150,
da Constituição Federal. (2~ sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

~

Concedo a

O SR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDB ~BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -_Sr~ Presi~~nte_, Srs_. Senadores, desde
seteiiibro do ano passado, têm sido veiculadas, nos principais
órgãos da imprensa do País, notícias a -questionar transação
que estava prestes a ser efetuada pela Eletrobrás, referente
ao pagame-nto de dívidas co-ntraídas por suas subsidiárias juntoa empreiteiras e foi'riecedores de bens e serviços.
o priin_eiró !!~_in a s~x resrsaltadô é. o" d_e· que a dívida,
efetivamente, existe, decorrente de trabalhos executados e
aceitos, dos quais resultam fatur3s -veOcidas e não pagas, em
1987,1988 e 1989. Para equacionar o problema foi instituído,
mediante o Decreto n9 99.608;- de 13 de outubro de 1990,
um g~upo de trabalho, composto de representantes dos MinistérioS-da Econorriia e da Infra-Estrutura, além da Secretaria
de Assuntos Estratégicos. Por relevante, cumpre ressaltar que
nenhiini rel3tório foi apresentado ao__çonselho Fiscal da Esta-tal, detalh3.ndo análise e conclusões do assunto em tela.
Em face desse fato, ·causaram surpresa e estranheza notí~
cias veiCuladas em mârço passado, 'üO sentido de que o Go~
vemo Federal, através dos MinistériOs -da Infra-Estrutura e
da Economia, havia decidido saldar o referido débito, apresentando aos credores a proposta de pagamento da dívida em
debéntures - títulos de longo prazo utilizados para levantar
fundos _no mercado - com prazo de dez anos. A Eletrobrás
assumiria~ assim, a§ dívida"'s ãe-tQ.das as. eJ;llpresas quando,
poucos meses atrás, a estatal reclamava que· a maioria das
concessionárias não pagava as contas que lhe devia, que Iiinguém- pagava riingU.éni- iio setOi,_ cJtegandd o Governo a bloquear as contas da própria Eletrobrás., e!,w'também devedora.
Como pode, então, essa estatal pagqr. _tão generosa quanto
repentinamente, tal dívida?
_
.
O aspecto mais polémico da questãO reside no montante
da dívida a ser paga. Com base nas diretrizes traçadas pelo
grupoíforam idenficadqs e relaciona~os os débitos de cada
uma das emp.resas controladas, tendo -ficado definido, também, que os critérios a serem adotãdos, para fins de reajustamento dos respectivos valores, seriam-'aq~eles indicados pela
Lei n' 7.801, de 11 de agosto de 19~, que autorizou a sua
correção mOnetária e que constam .dos contratos existentes
entre as partes. Foi igualmente _estabelecido pelo grupo de
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trabalho que, a partir da data de consolidação da dívida, ou
seja, de 28 de fevereiro d,e 1991 a 3~ de agosto de 1991,
tais valores sofreriam correção m,enetária, tomando como base
a variação do IGP: mais_juros de 6% ao ano até o pagan1ento.
Segundo informações recentes, os cx:edores queri'ãm juros
de 12% é permisSãO para ConVerter as debêntures em ações,
e pediam que os papéis fossem aplicados na privatização das
empresas estatais. No fínal, além das condições de remuneração, a Eletrobrás teria concordado em aceitar as debêntures
para pagamento de contas de consumo de energia elétrica
das empresas beneficiadas, ou seja, a dívida se_ria paga em
debêntures conversíveis em qui!owattslhora. Como os reajustes das tarifas de energia estãQ sendo feitOS aCima da inflação? fontes ligadas ao setor estariam convenCidas de que o
novo papel deVerá tornar-se um dos mais atraentes do nier. .
___ _ .
cado.
A emiSsãO das debêntures para pagamento dos credores
da Eletrobrás estaria ericontrando resistência, dentro ~ fora
da estatal, por diversas razões.
Em primeiro-lugar, existem controvéi-siáS: aCeréa do real
valor da dívida. Em 28 de fevereiro de: 1991, o r~ferido_grupo
de trabalho Chegou ao montante atualizado da dívida do setor _
de energia elétrica: 580 nillhões de dólares. No ·en~anto, _n-a
proposta apresentaaa pelo Governo eSse valor sobe para 800
milhões de dólares, ressaltando-se que o valor final da dívida
seria apurado por empresas de auditoria, após a celebração
do acordo- um verdadeiro cheque em branco. Desse modo_, _
fica-se sem saber em que bases essa dívida está sendo contabilizada. Ignora-se quem deve para quem -são 120 credores
e inúmeras empresas concessionárias.

questionamentos que o assunto, do modo como foi !ioi:l.du_zido,
suscitou.
,
_ ._ _ .
. . _. .
;;,_ . ____ .. . ,
Por outro lado, o Senado aprovou, porjl}iciativa ~.9 ~~n'-'~--.
dor Eduardo Suplicy, requerimento ao Tribunal de Contas
da União, para que proceda, com uegêncü1., à completa auditoria preventiva na contabilidade_ e no património da Eletro~
brás. Desse modo, qualquer acordo da estatal para pagamento
de dívidas às empreiteiras e fornecedores ficou pendente çlos
resultados da auditoria.
_:
_ _
.~,. ·~·~- ,.,
Coloco·me, Sr. Presidente eSfS: Senã.dores, entre os- que '"
defendem a obrigação do Governo Federal em saldar se'us
débitos .. Mas que o faça mediante a aâoção dé medidas claras.
transpa~entes e. sobretudo, condizentes com o difícil momento~
que vive a Nação..
.
- Os elevados_ índi~s de desemprego, de desnutrição·,' de
analfabetismo, de problemas de saúde. de déficit de moradia,
de violência estão diante de nós a denunciar uma dívida mais
antiga, mais cruel, mais" injusià enunc~ tés'gâtàdã:· ~l~<:iívida
social.
·
É dever do Parlamento, nq cumprimento de sua função
fiscalizadora, permanecer atento e vigilante aos atos e a.ções.
do Executivo, na defesa do contribuinte, no zelo pela aplicação
dos-~ecursos q~:~e: _a ~u~s ~e-nas;_i~_ega~
TesOu~t? pela,
contribuição dos Salários arrOchados e defasados dos trabalha:dores.
_ ,
Nãó há nenhum resquício de justiça em o TeSouro Nacional avalizar acordos tais, visando aO benefício de uma_ minoria
privilegiada, em detrimento, mais uma vez, do já tão es.coiraçado povo deste País.
Muito obrigado.

ao

0-Lüro" pontO ·a ser questionado e esclarecido diz respeito
0 SR. PRESIDENTE (M_agno Bacelar) _ Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperiç:lião Ami~. _ _ _....
ao prazo de d·ez anos fixado para as debêntures, a contar
de abril de 1990- o que~ na prática, o diminu_i para oito anos,
-.
valoriZando ainda mais, no mercado de capitais, tais·papéis.' ·
O sR. ESP_ERlDIÃO AM{N (Pos.--SC. Pronuncia: o_
Além disso, os ju·ros dessas debCnt_ures foram (ixados em 12% · ·seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,_eu go~t~
ao ano, quando normalmente são de 6%_- como os praticados
ria, nesta_ oportün{dade, de regiS'trái-', -n-os· AnaiS_ ·desta Casa',
pelo próprio Governo nas debêntures das privatiZaçõeS; Como ··uma justa homen<;tgem ao espífit~ empreendedor da geP,~e
é o caso da Side..rbrás. por exemplo. Por outro lado, o acordo
de minha terra. :
. _
__ .._ . _ : . _ ,
previa que o débito consolidado seria atualiz(J.do pela variação
A CompanhJ'a. Têxtil KarSt'~n, de ~l~me_~au(SC, comeacumulada do índice_Geral de Preços- IGP-, da Fundação
·mora· 110 anos de profícuo trá.balh'o ·em prOl.' do desenvol-- .r.
GetúliO- Vargas, quantlo, normalmente, o Governo aplica,
vimento do Estado.
para tais CasôS, a Taxa Refereridál de Juros- TR. Rc:;c.a,irla __ ·· ·
A história começa em 1860 quando um grupo de iniigran_. ___
· tes alemães liderados por Johann.KârstCn criam a célula inicial
a escolha em tal índice por ser o mais alto?
Além disso, a dirctoria da AssociaçãO de Empregados · do que seria uma: moderna e efiCfeitte empres·a catarfneii.se
da Eletrobrás denuncia (em artigo do jornal O Estado de
na atualidade.
S. Paulo, de 14 de novembro de 1991) que, com esse acordo,
Na ampliação do parque industtial, o Grupo teve sempre
a Eletrobrás estaria assumindo a dívida de todas as empresas
a preocupação com os aspectos a~bientais e sociais do em-:-.. ..,
que fazem parte do grupo, a maioria coritraída sem o pféviô · preendimento. : ____ .
. -, _
- . ~'-,__ •c· _.
conhecimento da holding. Estar-se-ia transferiiido para a EleCom uma ~,r~a construída d~. ~"Z )OQ m?_. as empresas ·• _
trobrástodaaresponsabilidadeporcquívocospassados,come- ·são um exemplo-S~_e_ cuidad_os co~. o impacto amJ?iéntal çleri-:.
tidos pelas subsidiárias no gerencian)._~ntQ _d_e_ obras .e. na sua
vado_de suas ativiçlades. A estaçã() de. tratamento de efl~entes
política eCónônlicã. E, o que pior, a emissão das-debêntureS. ·Ocupa uma área de 40.000 m 2 atra.vés..de. proce~so biológico
nos termqs do a.cordo. tornaria _a _estatal inviáV_el finailçeirà- · de depuração; há filtros multiciclones para reduzir em 90%
mente. Primeiro, porque a remuneração de juros é muito
a carga poluidora do ar; 12.000.0"00 m2 de florestas nativas
alta; depois. porque, na realidade, as debêntures terão prazo
preservadas e 3.000,000 de árvores reflorestadas.
Na área social, é digno registr.ar a preocupação com as
de 8 anos, uma vez que o prazo de 10 anos foi fixado no
acordo retroativo a abril de 1990. E o Governo já afirmc;>u
duasmilpessoasquetrabalhamnasempresas. Modernoambu~
anteriormente que antes de dez anos não ter_á como págar
la tório médico-odántológico, creche~ j~rdini de ínfànc}a, refei~ , .
as debêntures.
tório, condução_, --~:Uxílio educação,_ seguro de _viP,~, .s~gu~p.. · .'
Submetido o acordo ao_Conselho.Fisç;al da estatal, preva- saúde, venda de alfmentos a preÇCi"Oe_custO, esp"oitê-'e lazer~"':"'_
leceram o bom senso e a consciência da responsabilidade públiEmpresa que se moderiiiza utilizando tecnOlogia-de _últica d~ técnicos e dirigentes, decidindo-se pela suspe~são do
ma geração em _Seus processos de produç~o, apostartdo nos
~sordo proposto, visando ao esclarecimento ~as dúvid~s e
recursos da infor~ática coino instrumento eficiente de gestão
c
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e controle _dos resultados. Tudo isso confere à-_Karstert um

caráter de abnegada face ao pioneirismo, perSeverança, viSão
social e principalmente modema.
Seus produtos são de qualidade reconhecida nacional e
inte"ritacionalmente, mercê de Sua adequação às normas exigidas pelo mercado.
Encerrando, cop.gratulo-me com o Grupo Karsten e associo-me a: todos os catarinenses- que ora tributam justa homenagem àqueles que se constituem o orgulho do Estado de Santa
Catarina.
- ·
Meus parabéns e meus desejos de prosperidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - N~ presente
sessão terminou o prazo para apresentação de el;hendas ao
Projeto de Resolução n9 23, de 1992, que autoriza a/República
Federativa do Brasil a contratar operação ~e c~é9ho externo
no valor de US$22.DOQ.OOO.OO (vinte e dois milhõe~ de dólares
norte-americanos) junto ao Banco Interamericanp de Desenvolvimento-BID.
Ao projeto não foram ofereCidas emendãs.
A matéria_será inclUída em Ordem do D~á da próxima
segunda-feira, dia 8, em regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE{Magno Bacelar)_;_ A Presidência
vai encerrar os trabalhos, designando para a ~essão_ ordinária
da próxima -segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia rios re:firtõs do art. 375, inciSO
VIII, do RegimentO-Interno, co~binado com o ar_t. §4,__§
2', da ConstituiÇão.) · · --·
Votação, em turno único, do_ Projeto de Lei da Câmara
n'=' 19, de 1992 (n'=' 2.154/91, na Casa de orígem), de iniciativa
do Presídente da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra atas do Poder Público, e dá
outras providências, terido
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Maurício Cõrrêa, favorável ao projeto e às Emendas n9 s 2
e 3; nos termos de substitutiVO -que oferece; e contrário à
Emenda n9l.
-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 27, DE 1992
.
.
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Discussão, em turn9 único, do PrOjeto de Qecreto Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31191, na Cãmara dos Deputados).
que aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã de
Rádios Ltda. para explorar serviço- de radiodifusão sonora
na cidade de Júlio de Castilhos. Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de parecer.)
-4.,-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29. DE 1992
. (Incluído em Ordem do Dia nos ternros ·cto art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Djsciissão, em turno único, do Projeto. de Decreto Legislativo n' 29. de 1992 (n' 37/91. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão â Rádio Jaguaribana
de Aracati Ltda. para explorar serviço de·radiodifusão sonora
na cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
parecer.)

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.~ N' 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia p.os termoS do art.-353, parágraTo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 30, de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer.)
-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 31. DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia·nos tc:;tmos do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 31. de 1992 (n' 49/91, na Câmara dos Deputados).
que aprOva o ato que outOrga- conCessão à Televisão Rio Formoso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Jataí, Estado de Goiás. (Dependendo
de parecer.)

(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' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de parecer.)

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N 9 32. DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos terinos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em_ turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 32. de 1992 (n' 50/91. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a- concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer.)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará.grafo único do Regimerl.to Interno.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N' 33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)

-8-
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Discussão, em turno único, do Projeto-de Decreto Legis~
lativo ni 33, de 1992 (n' 52191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube de
Cambuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de parecer.)

Discussão, em turno úniCo~-do Projeto de Decreto Lcgis. lativo n' 38, de 1992 (n' 74191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RádiO FM do
Barro Ltda., para explorar -serviço de radiodifusão_ s_onora
na cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de parecer.)

-9-

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, 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' 34, de 1992 (n' 55191, na Câmara dós Deputados),
que aprova o- ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na cidade de Sou_to Soares,
Estado da Bahia. (Dependendo de parecer.)
-10PROJETO'DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 35, DE 1992.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 39, DE 1992 .

(Incluído e!ll Ordem do Dia nos termos ao art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discuss_ão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1992 (n' 57191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer.)
-HPROJETO DE I?ECRETO LEGISLATIVO
N' 36, 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 Legis- _
lativo n' 36, de 1992 (n' 59191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o-ato _que outorga perrn.issãó--à- Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sOnora na
cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de parecer.)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 37, 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' 37, de 1992 (n' 70191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Birigüi FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Birigüi, Estado de São Paulo. (Dependendo de parecer.)
-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo úillco, do
Regimento Interno.)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do·arL 353, parágrafo ún~co, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão_ à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEG!SLATIVO
N' 40, DE1992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Intern-o.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de parecer.)
-16PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'41, DE 1992
(Incluído em Ordem do,I?_i_a..ns_te_rmos do art. 353, pará- grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de parecer.)
-17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 42, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos-teffiiõs do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1992 (n' 90191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer.)
-JSPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 43, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, doRegimento Interno.)
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,Discussão, em t\J.rtio-úiifco, do Projeto de Decreto Legisla,tivo no:> 43 1 de. 1992 (n" 102/91. na Câmara dos Deputados),,
que,:aprova o ato que_outorga.c_oncessão ã Rádio !pirá Ltda.
p~a ~xplorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de

Ipirá, Estado da E!ahia. (Dependendo de parecer.)

·

- l9PROJETO DE DECRi:OTO LEGISLATIVO
N' 44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia no!:> termos do art. 353, parágx;:af_Q_ único_, rl.oRegim~ntoJpterno.)
- · ,DiSCi.is~âó,-ehi-ttirno único; do Projeto de Decret6 Legis- ·
lativo n• 44, de 19?2 (n< 121/91, na Câmara dos Deputados); '
que aprova ·o ·ato que··oUtàrga concessão· ·à Rádio Pii.úée"sa
do Vale Ltda. para explorar sei-viço de radiodifusão sonora
na cidade de Itaobim, Estadó de Minas Gerais.'(Depeildendo

de parecer.)

·

·" ·

· ·

~ 20PROJETO DE DECRÉTO LEGISLATIVO
N' 45, 'DE 1992
' · '(Incl~ídó.em'Ordem do Dia nos termos db art. 353, 'pará-.·
giaro únicO do Regimento titt~fno.)
·
' '
. '
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le."gís~
lativo n• 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga~ permissão -à Rádio Paranda

Ltda, para explorar serviço- de radiodifusão sonora em- freqüência modulada na cidade de Marília, Estado de São Paulo.

(Dependendo de parecer.)

'
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Discussão, em turno único, do PrOjeto de Decreto Legislativo n9 49, de 1992 (n~ 93/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessãó:_outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Brilhante,

Estado de Mato Grosso do SuL (Dependendo de parecer.)
--24PROJETQ DE LEI DA CÁMARA
N' 40, DE 1992
__ (I1_1cluído em On?em do Dia nos_ termos do art. ~36, __c,

do Rçgimento Interno.)

.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
40, de_ 1992 (n" 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 15• Região, com sede em Campinas - SP, e dá __ outras
providências. (Dependendo de parecer.)
n~

-25PROJETO DE LEI DA CÁMARA'
W46, DE 1992
(Incluído _em Ordem do Dia nos teimas do art:
d? R~~imento Interno)

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da câmara
n" 46, de 1992 (n9 2.627/92, na Casa de origem), de inici3tiva
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 10~ Região, com sede em Brasília - DF, e dá outras
providênCias. (Dependendo de parecer.)
'

- ..21·-

-:2.6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'!',51, DE 1992

w 47, f>E 1992

, '·

336, c,

(Incluído em Ordern.do Dia, nps termos do art. 353,.
(Incluido- em o;dem do Dia n·os termos cto art. 336, c,
parijgrafo. único do Regimento. Interno.)
do Regim-ento Interno.)
Discussão, em turno· único, do Projeto de Decreto Legís- Disc_ussão, em turno único, do Proje!to de Le.i.da Câmara
lativo n"' 47, de 1992 (n<> 73/91, na Câmara tlbs DeputadOs),

que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda, para explorar serviço de radiodifusãO" sorióiã ria cidade

de ltuiutàbà; Estado de.Min~s Gerais. (Dependendo de parecer.)

·
~22-

• PROJETO DE DECRETO LEGJS'Ej\,TlVON• 48,'DE 1992
(incluído em Ordem âb\ Dia, nos te':fu6s do ad. 353,
parágrafo único do-Regimento-Interno.)

n~ 51, de 1992 (n" 2.473/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que reajuSta p"e"iJ.sáo" espeéi31"Coí1: ·
cedida pela Lei n 9 7.656? de 24 de fevereirO de 1988, a Maria
Carolina Vasconcelos Freire. (Dependendo de parecer.)
-27-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 52, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento ~nterno.)

--

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legis-

em turilo t'ínico,· do ProjetO- de' Decreto Legislativo n• 48, de 1992 (n• 92/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a ~oncessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Feira

lativo n• 52, de 1992 (n' 94/92, na Câmara dos úeputados),

DisCüSs1á'o~

de Santana, Estado de Bahfa. (Dependimdo, de parecer.)
~·23-

.--.r

PROiETO DE DECRETO LEG!SIATIVO
N' 49, DE 1992
(Inc!uldo em Qrdem do Dia nos termos ·a;; art. 353, parágr_afo úniCÇJ do Regime·ri'to Interno.)

-1

,.

que aprova a ·indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretora do. Programa Nacional

de Desestatização. (Dependendo de parecer.)
-28PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 53, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n' 53, de 1992 (n• 96/92, na Câmara dos Deputados), ·
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que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de parecer.)
-29PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 54, DE 1992
(Inclutdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
Discussão,-eni tUrno únicO, do Piojetod,e Decreto Legislativo n' 54, de 1992 (n' 160/92, na Câmara /dos Deputados),

que aprova o texto_ das emendas ao Protoq'olo de

Montr~al

sobre Substâncias que destroem a Camada cfe Ozónio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo de
·
parecer.)
-30-

PROJETO DE DECRETO LEGIPLA TIVO
N' 55, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos t~rmos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turnO único, do Projetf:. de Decreto Legis·lativo n'55, de 1992 (n' 184/92, na Câm'1ta dos D\)putados),

que aprova ao texto da Conversão sobr4 Zonas Umidas de·
Importância Internacional, Especialmen.e como- Hábitat de
Aves t;\quáticas, concluída em Ramsar, Jrã, a 2-de fevereiro
de 1971. (Dependendo de parecer.)
-31PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 56, DE 1992
(Inc.Iuído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c do Regimento_ Interno.)
Discussão, em turrio único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 56, ~de 1992 (n• 188/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção s-obre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, concluída em Basiléa, Suíça, a 22 de março de 1989.
·
(Dependendo de parecer.)
-32PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 23, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia n-os termos ·do art. 336, c·
do Regimento- Interno.)
.Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'
23~ cJ.e 1992 (apresentado pela Comissão de As_suntos Económicos COJllO conclusão de seu Parecer n9 155, de 1992), que
auto'Jjza a República Federativa do Brasil a contratar_operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamericãno de Desenvolvimento- BID.
- 33-~
MENSAGEM
N' 200, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c
do Regimento 1nterpo.)
Mensagem n' 200, de 1992, através da qual o Presidente
da República solicita autorização para que a União possa
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ultimar eantratação de operação de ·crédito externo, no valor
de cinqUenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria,
junto à Metrimpex Trade, Service And Investiment Company
Umited, destinada ao financiamento iittegral da aquisição de
peças
reposição, materiaís·e··eqU.ij)anientos pai:a diVers-as
instituiÇões federais de ensino. (Dependendo de parecer.)

qe

~-34-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 107, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (D PV AT) tendo
PARECER favorável, sob o n' 40, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.

-35PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE. 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 26~ de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera a Lei Complementar n' 41, de 22 de dezem·
bro de 1981, tendo
PARE.CER favorável, sob n' 39, de 1992, da Comissão
-~ de Assuntos Econômicos.
-36PRO.tETO DE_LEl DO SENADO ~ ·
N' 106, DEl99l
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado
n9 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, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
Favorável, !19S termos de s_ubstitutivo que oferece.
-37PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO .
N•1, DI'rt992
·
DiscUssão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n11 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso III do art. 150
da Constituição Federal. (2• sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está ~ncerrada
a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 10 horas e 55 rrr,inutos.)

ATO DO PRI>SIDENTE
N• 226, DJi; 1992

O Presidente do Sen3do Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar,
Resolve determinar a anulação do Ato n~" 16, de 1990,
que dispensou MARCO ANTÓNIO DA MOTA TENÓR!O,
do emprego em comissão, de Assessor DAS-3, do GrupoDireção e Assessoramento Superior do Quadro de Empreg~
em Comissão do Centro Gráfico do Senado Federal, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida
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no )l!-lgame~~~ d? Ma11<;)ado ~e Segurança n~ 21.117-2/160,
conforme sessão plenária realízada no dia 28 de maio do cor-

rente ano.

. _

_

_

, __

·

_-"

· _· ·

-~~·,_;'

Senado Federal, 4 de juilhP.cte 1992..:....; Sen~QQr.'M~U.-~o~
Benevides, Presidente do Senado Federal.
-

ATO N•'227/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

_o Pr~sidente do Senado Feder31, no uso_dasua competâncla regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegaç~o ~e c~mpc::_tência

que lhe fo"i o~to-rgada pelo Ato
da ComJssao Duetóra n9 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o qu~ consta do Processo n1'0449/92-0, resól~e aposentar, voluntanamente,: com proventos prpporcionais ao tempo
de serviço, ANTONIO.MOZAR ROI!>RIGUES, matrícula
0156, Especialista e111_ Indústria "Gfáfíci( Legislatlva!Técnicas-.
Segunda Classe, PL Ml9, do Quadro Permanente do centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos pos
arts. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, 186,_ inciso III, alínea c e 193 § 1~'
da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. '
'
'
Senado Federal, 5 de junho -de 1992. -Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal.
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de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
_Senado Federal, 5 de junho de 199:1.::.._: MaUro Bênevides,
Pres1Qente do Senado Federal.
, . ATO DO PRESIDJi:NTE
N• 229, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da s-ua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outor,iada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973. e tendoem vista o que consta do Processo nu 005.748/92-5, resolve
aposentar, por invalidez, o servidor JOSÉ NETG UA SILVA.
TéCnico LegislatívO, Área de Processo Legislativo, Classe "ESpecial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos_ do art. 40, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil. combinado com os arts. 186, inciso
I, § 1', e 67 da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o
art. 11 da Jl:esolução (SF) n''t87, de 1989, com as vantagens
da Resoluçao (SF) n• 21, de 1980, com proventos integrais,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 5 de junho de 1992. - SCnador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 228, DE 1992

PORTARIA N• 13, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no u~ da sua competência regimetital e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora: no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 006.154/92-1, resolve
aposentar, voluntariamente, TENISSON CHAVES DOS
SANTOS, Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe
1~. Padrão IV, do ~adro Permanente do Senado Federal,
nos termos do art. 40, inciso III, alínea·a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinadO com os ai-ts.
192, inciso I, 186, inciso III, alínea a, e 67 da Lei n• 8.!12,
de 1990, bem assim com o art. 11 da Raolução (SF) n' 87,

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições regulamentares e de acordo com a delegação de
competência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Dire-tora n~ 48, de 1991, resolve:
I - Atualizar a tabela _de diárias de viagem, a serviço,
consoante o --reãjUstamérito promovido pela Portaria na 145,
de 19 -6-92, do Secretário da Administração Federal, publicada
no Diário Oficial da União de 3-6-92, de acordo com o anexo.
II- Esta portaria entra em· vigor na data de sua _assinatura, revog~das as_disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de i)lnho de 1992. - Manoei Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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ATO N• 244, DE 1992
DO DIRETOR EXECUTIVO DO CEGRAF
O Diretor Executivo do Cegrafno usCfde-suas afribuiçõeS
regulamentares, confirmaqa n?- decisão' proferida no julga~
menta do Mandado de Segurança h' 21.117-2/160. do Supremo
Tribunal Federal. em 28 de maio de 1992, resolve e::,:onerar

Sábado 6 4417

MARCO ANTONlü DA MOTA TENÓR!O,do cargo em.
comissão, de Assessor _..;.. DAS-3.' do Chupo cte Direção e
Assessoramento Superior dO Quadio de Cargos em Comiss'âo
do Ceflí:fo Gráfico do Senado Federal~ a partir de 4 de junho
··
de 1992.
Brasília, 4 de junho de 1992. - Agaclel da Silva Maia,
Diretor Executivo.
·
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·República Federativa do Brasil

:DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 109• SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE
1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Selihor Presidente da República
- N" 217 a 220192, de agradecimento de comunicações:
- N• 215192 (n' 198192, na origem), submetendo à
deliberação do Senado o nome do Sr. Gilberto Ferreira
MartinS, Ministro_de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Emb~íxadOr
do Brasil junto· à República Cooperativista da Guiana,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto~ Granada.
- N' 216192 (n' 200192; na origem), submetendo à
deliberação do senado o- nome do Sr. Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer cargo de Embaixador dq Brasil junto à RepUblica Popular de Moçambique.
1.2.2- Aviso do Ministro dos Transportes e das ComuDicaçóes·

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia, em Brasília, a 15 de agosto de
1990.
'
-Projeto de Decreto Legislativo n• 61192 (n• 86191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de CO-:-Produção CinematÇJgráfica, celebrado entre o Go~
vemo da República Federativa do Brasil e o _GoVeinO- da
República Argentina, em Buenos Aires, a 18 de abril de
1988.
.
.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 62/92 (n' 162/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da_ Conv_en~
ção que Estabelecei a Agência :fo4ultilateral de Garantia
para Investimentos- MIGA, firmãda pelo Brasil? em Wa~
shington, a 23 de setembro de 1990.
1.2.4- Comunicação da Presidência
':"""":"" Prazo da tramitação e apresentação de emendas
aos Projetas de Decreto_ Legislativo no;>! 59 a 62192, lidos
anteriormente.
1.2.5- Requerimentos
- N9 368/92, de autoria do Senador Alufzio Bezerra,
solicitando licença no período de 26 de maio a 14 de junho
do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum.
-No;~ 369/92, de autoria do Senador Raimuitdo Lira,

- N9 60/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~" 173/92, de aUtoria
do Senador Maurício Corrêa.
1.2.3 - Ofício do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
DePilfãdOS-.- ---- ------------- ------------

solicitando licença para ausentar-se dos trabal..'i.os da Casa,

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 59192 (n• 62/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n• 158, da Organização Internacional do TrabalhoOIT, sobre o Término da Relação do Traballío por Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 60/92 (n• 77/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio para Preservação, Conservação e Físcalizaçio dos Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado entre

nos dias 4 e 5 do corrente mês. Votação adiada por falta
de quorum.
- - N9 370/92, de autoria do Senador Jonas PinheirO,
solicitando do Sr. Ministro da Agricultura e Refornia- Agrária, informações que menciona.
- N9 371!92, de autoria do Senador Louremberg Nu~
nes Rocha, soiicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara n• 51/90, e os Projetos de Lei do Senado
n"67/92, 48,109, 195,200,215,235,250,289,384 e 408{91.
1.2.6- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n• 80192, de autoria do Senador César Dias, que instituí o yãle-refeição e dá outras
providências.
'
·
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Dirctor Bzccutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltrativo
LU!Z CARLOS BASTOS

Diretor Indutrial

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Imprea10 1ob respom:abilidade da Meu. do Sendo Feden.l
ASSINATURAS
Semestral ···--···-···-····-··········-·-·-····-;·--------.,-.- · - - - - Cl$ 70.000,00

FLORIAN AUGUsrD COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Considerações sobre recurso do Senador Amazonino Mendes contra a indicação do Senador José Paulo Bisol para a CP!
do caso "PC". feita pelo Senador Esperidião Amin,- Líder
do PDS.
SENADOR RONAN TITO - PosíÇao delicada dos
EUA na Conferência Rio-92, por se negar a ·assinar o
Tratado da Biodiversidade.
SENADOR AMAZÓNINO MENDES, como Líder
-Razões de S. Ex• para apresentação de recurso à Mesa
contra a indicação do Senador José Paulo Biso! pelo Líder
do PDS, Senador Esperidião Amin,- pãra a CPI do caso
"PC".
_
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Noticiário-da
Imprensa com informações mais detalhadas sobre as ativi~
dades do Sr. Paulo César Farias.
1.3 ~ ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 19/91 (n' 2.154/91, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra
atas do Poder Público, e dá outras providências. Votação
adiada, em virtude da falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 27/92 (n' 30/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Api-eciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art. 64 da
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado_do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 29/92 (n' 37/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato __ _que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana_ de Aracati Ltda .. para explorar serviços de radiodifusão sonora na Cidade de Ar~~
cati, Estado do Ceará. Ap-reciação sobrestada, nos termos
do § 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 30/92 (n"' 48/91, na
Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que outorga

Tiragem 1.200 exemplares

permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro,
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos
-- _ ~ __
termos do§ 29 do art. 64 da ConstituiçãO.
Projeto de Decreto Legislativo n"'31/92 (n"' 49/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Rio FormosO Ltçla. para explorar
serviço de radiodifUsão de sons e imagens na Cidade de
Jataí, Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2' do art. 64 da Constituição ~ ·
Projeto de Decreto Legislativo n' 32/91 (n' 50/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de São_ Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do § 2' do art. 64 da Constituição:
Projeto de Decreto Legislativo n' 33/92 (n' 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 34/92 (n' 55/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onde média
de âmbito local na Cidade de Souto Soares, Estado _da
Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art.
64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 35/92 (n' 57/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Erechim. Esta~
do do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 36/92 (n' 59/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar serviço
de radiofusão sonora na Cidade de Mutuípe, Estado da
Bahia. Apreciação sobrestad3, nos termos do § 29 do art.
-64 da ConstituiçãO:
. Projeto de Decreto Lepslativo
37/92 (n' 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova

n'
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a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda. para explorar serviço de iadiodifusão sonora
em onde média na Cidade de Feira de Santanaa, Estado
da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do
·
art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 49/92 (n' 93/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o- ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante
Ltda. para explorar serviço-de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso
Ceara. Apreciaçã-o sobrestada, nos termos do § 2" do art.
64 da Constituição.
·
· · ·
do_ SuL Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~' do art.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 39/92 (n' 75/91, na 64 da Constituição-.
Projeto de Lei da Câmara n' 40/92 (n' 2.629/92, na
Câmara dos Deputados), que_ aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cacique de C3pão Bonito Ltda. para Casa de origem), de iniciativa do _Tribunal Superior do
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão Tfà6alho, que altera a composição e a organização illterila BonitO, Estado de São Paulo. Apreciação sobreStada, nos dO Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região, com
termos do§ zo:o do_art. 64 da Constituição.
-- - · ·
sede em Campinas- SP, e dá outras providências." ApreProjeto de Decreto Legislativo n' 40192 (n' 88/91, ciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da_ Constina Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova tuição.
Projeto de Lei da Câmara n' 46/92 (n' 2.627/92, na
a pennissão outorgada à Rádio Sepé Tiarajú Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Casa de orígem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobres- Trabã.lho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional doTrabalhoda 10• Região, com sede
fada, nos termos do § 2~ do art. 64 ·da ConstituiÇãO.
Projeto de Decreto Legislativo n' 41/92 (n•89/91, na em Brasífi.a .....::._DF, e dá outras -proVidências._Apredação
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renoVa sobreSt&da, nos termOs do §"2~ do ~art. 64, da Constituição.
a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.
Projeto de Lei <!a Câmara n' 51192 (n' 2.473/91, na
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
de Juazeiro, Estado da Bahia. Apreciação sobrestada, nos que reajusta pensão especial conce~iida pela Lei n9 7.656,
termos do __§ 2~ do art. 64 da Constituição.
de 24 de fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos
Projeto de Decreto Legislativo n' 42192 (ii' "9079r, iia · Freire. Apreciação sobrestada, nos temios do § 2<? do art.
·
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 52/92 (n' 94/92,_ n:a
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltdã.- p-ãra explo- rar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Passo Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobres· do Presidente da República, de membros da _Comissão
tada, nos termos do§ 2~ do art. 64 da Constítuiçãó: ----~------ Diretora do Programa Nacional de DesestatizaÇão. A.pre~
Projeto de Decreto Legislativo n' 43/92 (n' 102191, ciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da Constina Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga tuição.
Prójeto de Decreto Legislativo n~ 53192 (n~ 96/92 na
concessão à Rádio Ipirá Ltda. para explorar serviço tle
radiodifusão sonora na Cidade de Ipirá, Estado da Bahia. Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da do Presidente da República, de membros da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Apre·
Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 44191 (n' 121191, ciação sobrestada, nos termos do § z~ do art. 64 da Constina Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga tuição.
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda. para explorar
Projeto de Decreto Legislativo n' 54/92 (n' 160/92,
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Itaobim, Esta- na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das Emendo de Minas Gerais. Apreciação sobrestad3, nos tenrios -das ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que desdo § 2~ do art. 64 da ConstituiçãO.
troem a Camada de Ozónio, adotadas em Londres, a 29
Projeto de Decreto Legislativo n' 45/92 (n' 131191, de junho de 1990. Apreciação sobrestada, nos termos do
·
·
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe outorga § 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 55/92 (n' 184/92,
permissão ã Rádio Paranda Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqiiênciá modulada na Cidade na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Converde Man1ia, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada, são sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.
~specialmente como Hábitat de Aves AquátiCas, concluída
nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 47/92 (n' 73/91, na em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro, de 1971. Apre<:lação
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que- outorga sobrestada, nos termos do § 2~ do ait. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' S6/92 (n' 188/92,
permissão à Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora na Cidade de Ituiutaba, Estado na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Converde Minas Gentis. Apreciação sobrestada, nos termos do são sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos~e sua Eliminação, CQiiçlQ.(da em Basi§ 2' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 48/92 (n' 92/91, léa, Suiça, a 22 de março de 1989._ Apreciação sobrestada,
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova ~os termos do § z~ do art. 64 da ConstituiçãO.
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de Birigui, Estado de
São Paulo. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do
art. 64 da Constituição.
·
· Projeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (n' 74/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM do Barro Ltda. para·explorarserviço
de radiodifusão sonora n~r Cidade de Barro, -Estado do
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Projeto de Resolução n"' 23/92, que ãutoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito,
no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-ame-

ricanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Apreciação sobrestada, nos termos do §
2• do art. 64 da Constituição.
Mensagem n9 200/92, através da qual, o Presidente
da República solicita autorização para que a União possa
ultimar contratação de operação de crédito externo, no
valor de cinqüenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria, julitó"-à-Metrimpex Trade, Service and Investiment
Company Limited, destinada ao financiamento integral da
aquisiçãc;, de peças de reposição, materiais e equipamentos

para dive-i'sãS ínStitüiÇõeS" federais de en_sino._ Apreciação
sobrestada, nos termos do § 2~' do art. 64 da Constituição.
Projeto de Lei da Cãmara n' 107/91 (n• 1.877/83, na
Casa de origem), alterando dispostivos da n9 Lei n~" 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (OPVA T). Apreciação sohrestada,
nos termos do§ 2• do art. 64 da Constituição.·
Projeto de Lei do Senado n• 26/91-Complementar,
de ·autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei
Complementar n• 41, de 22 de dezembro de 1981. Apreciação sobrestada, nos tennos do § 29 do art. 64 da Constituição.
PrOjeto de Lei do Senado n~' 106/91, 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 lmpos~o de Renda e dá outras providência. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2• do art.
64 da Constituição.
Proposta de Emenda à ConstitUição n\> 1192, de autoria
do Seriador Epitácio Cafeteira. que acrescenta alínea c
ao inciso III do art. !50 da ConstitUição Federal. Apreciação
sobrestada, nos termos do § 2~' do art. 64 da Constituição.
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1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dili
SENADOR NEY MARANHÃO -Protesto contra
a vertiginosa diininuiÇãô de recursos pata o Porto de SUAPE.
.
..
SENADOR CÉSAR DIAS - Graves conseqüências
da crise orçamentária pela qual atravessa a EMBRAPA.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Carta enviada à revista Veja, refutàndo acusação de nepotismo imputada a S. EXI' por aquela revista, sob o título uo Poder
do Congresso"
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Análise das
conseqüências económicas, sociais, culturais e morais das
politicas económicas ineficientes adotadas pelo Governo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Regozijo
pelas notícias "Salvador promove a 1' Semana da Argen·
tina" e "Governador é condecorado pela Argentina", veiculados, respectivame-nte, na Gazeta de Sergipe, de 3 e
4 de maio, e no A Tarde, de 8 de maio de 1992.
1.3.2 - Comunicação da Presidência
Cofivocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4 ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N• 230 a 235, de 1992
~ ATOS DA DffiETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
N" 23 a 43, de 1992
4- DESPACHOS DO DIRETOR EXECUTIVO DO
CEGRAF
Processos n•' 0774/92-8 e 0521/92-2
5- MESA DffiETORA
6- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 109a Sessão, em 8 de junho de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Magno Bacelar
À'i 14 HORAS R .10 MlNlTfO.'i, AC11AM,'/1? l'i1.1?Sl?NT1?S OS SRS. Sl?NADORliS:
Alexandre C.osta - Arna7.onino Mendes - Amir T.ando - C.é""r Dia.• - Chagas Rodrigues - Dario Pereira - RIcio Álvares - Enéa.• Faria - ll.•peridiao Amin - RpiUicio
C.afctcira - Joao Rocha - Jutahy Magalhães - Magno Bacelar - Mârcio I acerda - Maurício Corr~a - Mauro Renevides - Nabor Jfinior - Ncy Maranbao - Odacir SOares Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) -:c A lista de
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. H~
vendo número regiméiital, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos hoss_õs trabalhos.

O Sr. I• Secretário procederá à leitura do Expediente. ·

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
N" 217 a 220, de 1992, de agra!lecimento de comunicações, referentes às_ matérias constantes dis MeDSage.fls SM
n" 75 a 79, de 1992 e da Mensagem CN n•.l4,de 1992..
· - MENSAGEM N• 215, DE 1992
(N' 198/92 na origem)
Senhores membros do Senado Federal,
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De conformidade com o art. 52, incisO IV da Constituição
Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 93.325,-de 1"' de outubro

de 1986, no art. 39, inciso II, alínea a, e no art. 40 do Anexo
1 ao Decreto n' 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto
à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Gilberto Ferreira Martins, Min'istro de Segunda Classe, da Carreira -de Diplomata, para, curitulativamente com o cargo de Embaixador junto à República CooperatiVista da Guiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto a Granada.
Os méritos do Embaixador Gilberto Ferreira Martins,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleyada função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1992. - Fernand<> Collor
de Mello.
·
INFORMAÇÃO
Currienlum Vitae:
Embaixador GILBERTO FERREIRA MARTINS.
Niterói/RJ, 18 de julho de 1934.
Filho de Eloy Ferreira Martins e
Maria Luiza Pereira Martins.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de
Direito, Universidade Federal Fluminense, 1957.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr,
1961.
Curso de Dii"eito e Prática_Consular, ''George Washing:ton University", 1966.
Curso sobre "Programa de Ensino Técnico sobre Política
Financeira ••, organizado pela Comissão de Coorden~ção _e
Implementação de Têcniêãs Firianceiras do _Minis_tériO- da Fazenda e do "Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos", 1972.
Curso de Altos Estudos do Instituto Rio-Branco, 1979.
Professor de "Prática Diplomática,. no curso de_Prepa~
ração à Carreira de Diplomata do Instituto Rio-Branco.
Professor do Curso de formação _e aperfeiçoamento dediplomatas, realizado pelo JRBr em colaboração com a Uni~
tar, no Suriname, 1981_.
Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1961.
Segundo Secretário. antiguidade, 22 de dezembro_ de
1%6.
.
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
ConSelheiro, merecimento, 1~ de setembro de 1976.
MinÍstro de Segunda Classe, merecimento, 20 de novembro de 1980.
Assistente do Chefe da Divisão de Atas Internacionais,
1963/64.
Chefe da Seção de Informações da Divisão de Segurança
e Informações, 197ln2.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Financeira,
1972.
Chefe. interino, da Divisão de Política Financeira,
1973/74.
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Ameri"
canos, 1979/83.
Chefe, substituto, do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1981/83.
Washington, Terceiro Secretário. 1964/66.
Washington, Segundo Secretário, 1966/67.
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México, segundo Secretário, 1967nl.
México, Encarregado da Seção Consular, 1%8.
México, Encarregado de Assuntos TecnológiCos e Científicos da Embaixada, 1968.
· · San Salvador, Segundo Secretário, prêivisoéíamente,
1968..
México, Encarregado de Negócios. 1969~
_ .
Genebra, :Dilegação Permanente, Primeiro Secretário,' ·
1974176.
Genebra, Delegaçãõ Permanente, CoriselheirO, 1976m~
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-C<;>ilSelheiro,
1983/88.
Genebra, Delegação Perrnaneqt~, Enc~rregado de Negó··
·
cios, 1985/88.
Geriebra, Representação Especial para O Desa-rmamento,
Encarregado de Negócios, 1986 e 1987.
. .
Genebra, Representação Especial de Direitos Humanos
e Jurídicos, Encarregado de Negócios, 1986 e 1987.
Georgetown, Embaixador, 1991/92.
Comissão Especial de elaboração do Rise, 1962 (membro).
.
Comissão Especial de elaboração do Anteprojeto do Regulamento para os Serviços Diplomático e Cánsi.llar, 1962
(membro).
. . . .
.
.
Comissão Nacional de Fiscalização- de Entorpecentes,
1962 (secretário).
·
Missão Especial ao Uruguai, 1964 (membro).
X Congresso InteramericanO Munidpal, Louisville, 1964
(delegado).
Conselho Diretor e Comitê EXecUflvb do Instituto Indigenista Interamericano, 1967/70 (representante, -sUbstituto do
Brasil).
.. ..
.
VI. Congresso IndigeniSta InteàmiericanO. Pátzcuaro,
México, 1968 (assessor).
Reunião Preliminar para a Constituição do Organismo
para ·a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina,
Méxiw, 1969 (observador).
Primeiro Período das Sessões da Conferência G_eral do
Organismo para a Proscrição das Armas Nucleares na América
Latina, México, 1969 (observador).
III Reunião para COordenação da InvestigaÇão Cooperativa do Mar do Caribe e Regiões Adjacentes, México, 1970
(assessor).
·
I Reunião da ConiissãO de Geografia -do Instituto Panamericano de Geografia e Históriã, México, 1970 (assessor).
Conferência Geral do Opanal, México, 1970 (observador).
XII Reunião do Conselho Diretor do IPGH, México,
1970 (assessor).
II Reunião do Grupo Intergovernamental de 24 PaíSes
·da UNCTAD para Assuntos Monetários Internacionais, Washington, 1972 (delegado).
IX Reunião dos Governadores Latino-Americanos _e_ das
Filipinas no Fundei Monetário Internacional e no Banco Internacional, Manágua, 1972 (delegado).
XV Reunião dos Governadoies dos Bancos Centrais Latino-Americanos, Manágua, 1972 (delegado).
Negociação de Acordo para Evitar a Dupla Tributação
~J;ll Matéria de Impostos sobre os Rendimentos entre a RepUblica Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha,
Brasília, 1972 e 1974 (delegado).
Reunião dos Governadores dos Bancos Centrais LatinoAmericanos, Rio de Janeiro, 1973 (delegado).

4424 Terça-feira 9

Junho de 1992

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ..

Reunião dos GOVernadores ·Latifio~Americanos e das Fili~
pinas no FMI e no Bird, Rio de Janeiro, 1973 (cte1egado).III Reunião do Grupo Intergovernamental de 24 Países
da UNCTAD para Assuntos Monetários Internacionais, Nai-

. róbi, 1973 (delegado).
XXVII Reunião anual das Juntas de Goverriadores do

FMI e do Bird, Nairóbi, 1973 (delegado).

·

XVI Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento,

Genebra, 1976 (delegado).
I Sessão do Comitê Intergovernamental para o Programa

Integrado de Produtos de Base, Genebra, 1976 (delegado) .
I, II e III Reuniões Preparatórias da Conferência do Fundo Comum do Programa Integrado de Produtos de Base,

1976, 1977 (delegado).

.

.

_

Negociação de Acordo para Evitar a Dupla Tributação
em Matéria de Impostos sobre os Rendimentos entre o Brasil

grado de Produtos de Base), Genebra,-1977 (delegado).

e a Espanha, Brasil, 1973 (delegado). . . . . ,
Comissão de Empréstimos Externos (CEMPEX), 1973
(membro).

I Sessão do Comitê de Cooperação Econô"mica entre Países em Desenvolvimento, Genebra, 1977 (delegado).
- II Sessão do Comitê Intergovemamental para o Programa

ConlisSão' de Estudos Tributários

Intemacion~is,

Minis-

tério da Fazenda, 1973 (membro).
LVII Sessão do Ecosoc, Genebra·, 1974 (delegado).
.

Integrado de Produtos de Base, Genebra, 1977 (delegado).
- Conferéncí8. Negociadora do Fundo Comum para o Pro-

XIV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento,

UNCTAD, Genebra, 1974 (delegado}.·

Reunião Preparatória sobre a Borracha (Programa Inte-

.

Conferência de Peritos Governamentais sobre armas que

grama Integrado de Produtos de Base (sessão), Genehra, 1977
(membro).
Vlll Sessão Especial da Junta de Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1977 (delegado).

possam causar sofriine-ntos supérfluos ou tenham efeitos indis-

I Reunião Preparatória sObre Madeiras Tropicais (Pro-

criminad_os, Lucena, 1974 (assessor).
À disposição da Missão Especial da República de ·El Salvador às solenidades ·de posse do Presidente da_ R~p~blic_a

grama Integrado de Produtos de Base), Genebra, 1977 (delegado).
XXIV Sessão do Conselho de Administração do Programa das. Nações Unili~s. para o Desenvolvimento (PNUD),
Genebra, 1977 (delegado):
._
.
.VIII Sessão do Comitê de Manufaturas (UNCTAD), Genebra, 1977 (delegatlo).
. . .
...

do Brasil, 1974.
11 e III Sessões do Grupo ad hoc de Peritos Governamentais sobre Problemas de Dívida Externa dos Países em

Desenvolvimento, UNCTAD, Genebra, 1974 e 1915-(deiegado).
. .. · . . ·
_ ·.·· .. , . , _
_
Reunião do Grupo de TÍ:abalho sobre "Tratados e Créditos Internacionais".
ComissãO da ONU para o Direito- Comercial Interna-

cional, Genebra, 1975 (delegado).

_

IX Sessão do Conselho do Bureau

Edu-

XI ·sessão Especial da Junta de Comércio e Desenvol-

vimento, UNCTAD; Genebra, 1975 (delegado).
IX Sessão da Junta de Desenvolviinento Industrial, Vie-

na, 1975 (delegado).
LVlX Sessão do Ecosoc, Genebra, 1975

., .,_

(dele_g~do).

XV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento,

UNCTAD; Genebra, 1975 (delegado).
VII Sessão do Comitê de Invisíveís e FinanciameritO rela-

cionado com o Comércio, UNCTAD, Genebra,'f975 (delegado).
VII Sessão do Conlitê de Transportes Marltimos, UNC-

TAD, Genebra, 1975 (delegado).
V1 Sessão do Comitê Permanente, UNIDO, Viena, 1975
(chefe).
. . . .
_·
Seminário Sobre "La Suisse en tant que Céntre Financier
International", "'European _Manageme_n_t__Forum", Genebra,

VII

_·____

·

Sessão do- Comitê E"special d'e PreferênCiaS,· UNC~

TAD, Genebra, 1976-(delegado).
III Reunião Ministeria(do Grupo dos "17", Maníla, 1976
(delegado).
II Sessão do Grupo ad hoc de Peritos sobre Práticas Comerciais Restritivas, Genebra, 1976 (delegado).
VIII Sessão Especial da Junta

e Desenvolvúnento,

1 Sessão do Grupo Intergovernamental de Trabalho sobre
Intemacion~l .d~

caçãó;Genebra, 1975 (assessor).

1975 (participanter · · · · ·

__ XVII SeSsão da Junta de Comél"Cío

Genebra, 1977 (delegado).
~~JX Sessão Extraordinária (1' parte) da Junta de Comércio
e Desenvolvimento, Genebra, 1971 (delegado).
..

de ·coriiéi·Cio- e Desenvol-

vhnento, Genebra, 1976 (delegado).
IV Sessão da UNCTAD, Nairóbi, 1976 (delegado).
LXJ Sessão do Ecosoc, Genebra, 1976 (delegado).
Conferência sobre Cooperação Ecotfóniica entre Países

em Desenvolvimento, México, 1976 (delegado).

a Borra.cb~ (!'rograma Integrado de Produtos de Base), Genebra, 1977 (delegado).
.
,

Conferência Negoç:iadora, do Fundo Comum para o Pro-

grama Integrado dos Produtos de Base (2' Sessão), Genebra,
1977 (delegado).
VIII Sessão

(1~

parte) do Comitê de Invisíveis e

Financia~

menta Relacionado ao Comércio, Genebra, 1977 (delegado).
I Sessão dó- Grupo Intergoverna:ttleiltal de Trabalho sobre

Junta e Produtos Derivados (Programa Integrado de Produtos
de Base); Genebra, 1978 (delegado).
..
IX Sessão Extraordinária (2• parte) da Junta de Comércio
e DesenvolvimentQ, .1978 (delegado).
XI Sessão Extraordinária do Comitê de Tungstênio

(UNCTAD), Genebra, 1978 (delegado).
III Reunião Preparatóría sóbre a Borracha (Programa

ll)tegrado de Pr<:><iutos de Base), Genebra, 1978 (delegado).
IX Sessão Extraordinária (3• parte) da Junta de Comércio
e.Desenvolvimento, Genebra, 1978 (delegado).
_. _______ V Sessão do_ Comitê Intergovernamental ad hoc do Programa Integrado de· Produtos de Base, Geriebra, 1978 _(dele-

gado).
XVII Sessão (2• parte) da Junta de Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1978 (delegado).
.
Reunião do Gi"upo Preparatório de Trabalho

~obre

o

Tungstênio (UNCTAD), Genebra, 1978 (delegado).
XV Sessão do Conselho de Administração do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Genebra, 1978 (delegado).
Reunião de Peritos GovernamentaiS Encarregados de Estudar a Interdependência dos Problemas do Comércio, Financiamento do Desenvolvimento e.Sistema Monetário Internacional, Genebra;197-8 (observador).
-
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Reunião do Grupo de Peritos GovernamentaiS Encarre~
. VII Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano
gados de Estudar os Efeitos do Fenómeno Mundial da Inflação - do Sela, Caracas, 1981 (delegado).
sobre o Desenvolvimento, Genebra, 1978 (observador).
XII Reunião Ordinária do Conselho lnteramericano de

V Reunião do GrupO Preparatório Sobre a Junta e Produ- ·Educação, Ciências e Cultura (CIECC), Buenos Aires, 1981
tos Derivados (UNCTAD), Genebra, 1978(delegado).
(delegado).
.
XVIII SessãO da Junta de Comércio e Desenvolvimento,
I Reunião de Peritos Gove-rnamentais de Alto Nível do
Genebra, 1978 (delegado).
. Sela, México, 1981 (chefe).
. ·'. .
Reunião do Grupo Intergovernarnental de PeritoS sobre

os Problemas do_ Endividamento dos Países em Desenvolvimento, Genebra, 1978 (observador).
VIII Sessão (2' parte) do Comitê de Invisíveis e Financiamento Relacionado ao Comércio, Genebra, 1978 (delegado).
Conferência Negociadora do Fundo Comum para o Pro-

grama Integrado de Produtos de Base (II Sessão- 2•parte),
Genebra, 1978 (delegado).
· .
VII Sessão do Comitê Intergovernamental ad hoc para

o Programa Integrado de Produtos de Base, Genebra, 1978
·
··
(delegado).
II Reunião Preparatória sobre Minério de Ferro (Programa Integrado de Produtos de Base), Genebra, 1978 (delegado}.
A disposição- do-'Secretárío- de Relaçõe_s Exteriores da

RepúbliCa dos Estados Unidos Mexicanos em ViSita- aO :Brãs~l,
1979.
.
. .
Seminãrio da UNCTAD em Preparação à V Sessão da
UNCTAD, Caracas, 1979 (participante).

XI Reunião Ordinária da Comissão- Especial de Consulta

e Negociações (CECON), Washington, 1981 (chefe).
VI Reunião Extrao"rdinária da ComissãO Espedal de Con-

sulta e Negociações (CECON), Washington, 1981 (delegado).
XVI Reunião Ordinária do Conselho Interaniericano

Económico e Social (CIES), Washington, 1981 (delegado) ..
XI Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral
da Organização dos Estados Americanos (OEA), Castries,
Santa Lúcia, 1981 (delegàdo). ·
_XX 'B,eunião d_e _Çonsulta dos Ministérios das Retãçôes

Exteriores, Washington, 1982 (delegado), ..

Conferência Negociadora do Fundo Comum do Programa

..

vel do Sela, Caracas, 1982 (representante).
VIII Reunião do Conselho Latino-Americario- do Sela,

'càiacas, 1982 (delegado).

.

·

. XII Reunião Ordinál'ia da Comissão Especial de Consulta

e Negociação (CECON), Washington, 1982 (chefe). .

..

XVII Reunião" Ordinária do Conselho lnteramericano

Económico e Social (CIES), Washington, 1982 (delegado).

Reunião de Coordenação do Sela em Preparação à Reu-

nião do Grupo dos 77, Caracas, 1979 (delegado).

.. .

Reunião de Representantes GOvernamentais de Alto Ní-

XII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral

da Organização dos Estados Americanos (OEA)," WaShington, )982 (delegado).
.,.
.. .

Integrado de Produtos de Base (3' sessão), Genebra, 1979
(delegado).
.
.
_·
.
.

A disposição do Primeiro-Ministro do Japão, Zenko Su, , .
.,
·
zuki, em visita ao Brasil~ 1982.
X Sessão ExtraOrdinária da Junta de Coméicio e Desen- -.-' ' ' R.euDião -de COordenação -do Sela, em preparação à Reu-

volvimento, Genebra, 1979 (delegado).,
ReuniãO Preparatória-do ConSelho Latino-Airiericano do

Sela, Caracas; 1979 (chefe).

·

V Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano 'do
Sistema Econôi:nico Latino-Americâno, Caracas; 1979 (dele-

nião do, Grupo dos "77", Cartagena', 1983 (delegado)._·
·
. Conferência das Nações Unidas sobre o Açúcar (2' parte),
Genebra, 1983 (delegado).
COnselho de Representantes do Acordo Geral sobre Co-

mércio de Tarifas (GATT), Genebra, 1983 (delegado).
, Conferência das Nações Unidas sobre as Condições de

gado).
_
IX Período Ordinário da.Assembléia Gera! da Organização dos Estados Americanos; La Paz, 1979 (delegado).

Matrículas de Navios (Comitê Preparât'ório), Genebra, 1983

Reunião de Consulta e Cooide'n'aÇão do Sistema Econó-

Co"mitê de Subsídlos e Medidas CompensatóriilS, Gene-

mico Latino-Americano (SELA) sobre Cooperação Econó-

(chefe).

·.·

.... , . . .

Reunião Preparãtória tlo'Córisê:lho Latino_-Amedcano do

Sela, Caracas, 1980 (chefe).

.

bra, 1983 (delegado).

mica entre Pafses em Desenvolvimento, Montevidéu, -1979

.(chefe da delegação).

. ,

,
'

Comitê sobre Práticas ''Anti-Dumping", Genebra, 1983

(delegado).
.

XXXIX Sessão das Partes Contratantes do Acordo Geral

sobre Comércio e Tarifas, Genebra, 1983 (delegado).

VI Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano

Comitê sobre Comércio em Agricultura, Genebra', 1983

do Sela, Caracas, 1980 (membro).
XV Reunião do Grupo ad boc de Comércio da Comissão
Especial de Consulta e Negociação (CECON), Santiago, 1980
(chefe).
·
·

(chefe).
·
'
Comitê de RestriÇões às ImportaÇóe's em Matérià d~ B.a-

X Reunião Ordinária da CecOn, Washington, 1980 (che-

fe).
XV Reunião Ordinária do Conselho Interainericario Eco-

nómico e Social (CIES), Washington, 1980 (delegado).
X Período Ordinário da Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Washington, 1980
(membro).
Reunião Preparatória do Conselho Latino.;AmericanO do

Sela, Caracas, 1981 (chefe).
IV Seminário de PolítiCa Exterior do Brasil organizado
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 1981.
____________ _

l~nço

de Pagamentos (Acordo_ Geral sobre Comércio de Tari-

fas); Genebra, 1983 (delegado).
XIV Assembléia Geral da OrganizaÇão dos Estados Americanos, Brasília, 1984 (delegado).
·
Conselbo de Representantes (GATT), Genebra, 1984
(delegado).
Comitê sobre Comércio em Agricultura (GATT), Gene'
bra, 1984 (chefe).
Grupo Consultivo dos 18 (GATT), Genebra, 1984 (delegado).
Grupo de Trabalho sobre o "US Caribean Basin Economic Recovery Act" (GATT), Genebra, 1984 (delegado).
Grupo se:bre Restiições Quantitativas e outras Medidas

Nã-o-Tarifárias (GATT); Genebra, 19&4 (delegado).
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Comitê sobre Práticas "Anti-Dumplng" (GAft), Genebra, 1984 (delegado).
Comitê de SUbS"ídio's- e- Medidas- COmP~ehSatórias
(GATT), Genebra, 1984 (delegado).
Comitê de Restrições às Importações em Mati!ria-de Balanço de Pagamentos, (GATT), Genebra, 1984 (delegado).
Comitê do_s_ Países_ Participàfltes: do_ Protocolo Relativo
às Negociações Comerciais entre Paísc~ crit Desenvolviinento
(GATT), Genebra, 1984 (delegado).
L v·I Sessão do Comitê de Comércio e Desenvolvhriento
(GATT), Ge_nebra, 1984 (delegado).
XL Sessão das Partes Contratantes (GATI), Genebra,
1984 (delegado).
II Sessão do Comitê de Produtos de Base (UNCTAD),
Genebra, 1985 (chefe).
Conselho de_ Representantes (GATiy;-Genebra, 1985
(delegado).
Comitê sobre Comércio em Agricultura (GATI), Genebra, 1985 (delegado).
Grupo Consultivo dos 18 (GATT), Genebra, 1985 (dele__
gado).
XI Sessão do Comitê de Invisíveis e Financiamento Relacionado ao Comércio (UNCTAD), Genebra; 1985 (cbde).
Conferência sobre a Situação de Emergência na África,
Genebra, 1985 (chefe).
XXX Sessão da- Jurita de Comér-cio -e~n-esen.VOlVIri:ú!ritO
(UNCTAD), Genebra, 1985 (delegado).
_
_
XIII Sessão do Comitê Especial de PreferênCias (UNC~
TAD), Genebra; 1984 (chefe).
LVII Sessão do Comitê Comércio- e _neserivOivirnento
(GATT), Genebra, 1985 (delegado).
.
_
Conferência das Nações Unidas sobre um Código Inferna~
clonai de Conduta·sobre Transferência de TecnolOgia_. Gene~
bra, 1985 (delegado).
_
XIV Sessão Extraordinária da Junta de Comércío e De~
senvolvimento (UNCTAD), Genebra, 1985 (delegado).
I Sessão do Conselho Interrlacíõnal de Madeiras Tropicais, Ge11ebra, 1985 (delegado).
Comitê de Têxteis (GATT), Genebra, 1985 (chefe).
Junta Internacional de Têxteis ·e Vestuário, Conselho de
Representantes, Genebra, 1985 (chefe)_------ - -.
XVI Sessão dos Órgãos AdminiStràtivos-da-OrganizaÇão
Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), Genebra, 1985
(delegado).
Sessão Especíal das Partes Contr-aüútiéS'(GATT},-Gtfríebra, 1985 (delegado).
Grupo sobfe RestiiÇões Quantitativas_ e OUtras MêOídas
Não-Tarifáiiãs (GATT), Genebra, 1985 (delegado).
Grupo de AJtos Funcionáríos (GATT), Genebra, 1985
(delegado).
_ . _ ..
. _
Conlltê de Subsídios e Medidas Compensatórias
(GATT), Genebra, 1985 (chefe).
LVIII Sessão do Comitê de ComérdO e DesenvOlvimento
(GATT), Genebra, 1985 (delegado).
XLI Sessão das Partes Contratantes (GATT}; Genebra,
1985 (delegado).
Cómitê de Restrições às Importações em Matéria de Balanço de Pagamentos (GATT), Genebra, 1985 (chefe).
Conselho de Representantes (GATT), 1986 (chefe).
Comitê Preparatório para o Lançamento de uma- Nova
Roc:lada de Negociações ComercíàiS-Multilaterais (GATI),
Genebra, 1986 (delegado).
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Gru-po sobre Restriçõ"es duã.ntilátlvas e OutiaS Medidas
Não-Tarifárias (GATT), Genebra, 1986 (chefe). -- - Comitê de Têxteis'(GATT), Genebra, 1986 (chefe).
Comitê sobre Comercio -em- Agricultura (GATf), Genebra, 1986 (chefe).
XXX Assembléia Mundial da Saúde da Organização
Mundial da Saúde (OMS), (;_enebra, 1986 (delegado). Grupo- de Trabalho sobre a Adesão do México ao GATI,
Genebra, 1986 (delegado).
XlV Sessão do Comitê EspeCial de Preferências (UNCTAD), Genebra, 1986 (chefe).
- LIX Sessão dO Comitê de- ComérciO e DesenvolVimento
(GATT), Genebra (delegado).
XII Sessão do Comitê de Transportes Marítimos (UNCTAD), Genebra, 1986 (chefe). ·
LX Sessão do Comitê--de-Comércio -e DesenvolVimento
(GATT), Genebra, 1986 (chefe).
. _ XLII Ses~ão das Partes Contratantes (GATI), Genebra,
1986 (delegado).
_
_ ___
XLIII Sessão da COmissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, Genebra, 1987 (delegado).
. .
XXXIV Sessão do Comitê sobre EliminaÇão da DiscriminaÇão Racial, Genebra, 1987 (chefe).
· ··
- III Confút':ri.da InternaciOhal Uncsco/OMM sobre Hidrologia e Bases Científicas de ·aestao cie Recursos HídricOs~
Genebra, 1987 (chefe).
·
XL Assembléia Mundial da Saúde (OMS), Genebra, 1987
(delegado).
_. •
.
Reunião Preparatória Trii>artite sobre Emprego e Ajustamento Estrutural da Organização Irilêrnacional-do-l'T"ã.bãlho
(OIT), Genebra, 1987 (cliefe). _ _
_ __ _
.
.
Conselho de Representantes (GATT), Genebra, 1987
(delegado).
·
..
__
Negociações Comerciais MtifHla:terais (Rodada: Uruguai),
Grupos- Negociadores sobre Tarifás, Mé:dldaS Não-Tarifárias.
Produtos Baseados em Recursos Naturàis, Têxteis e Vestuários, Agricultura, Artigos do GATI, Acordos Resultãntes
da_Rodada Tóquio e Funcionamento-do Siste-m:ã GATI, Genebra, 1987 (chefe ou delegado).
Reunião de MiniStros de Estado da Agricultura .dos Paí-ses: Membros 4_o Grupo Cairns, Ottawa, 1987 (subchefe).
XLIII Sessão das Partes_ Contratantes (GATT) Gefiebra,
1987 (delegado).
Conselho de Representantes (GATI), Genebra, 1988
(delegado).
-·
Grupo de Trabalho so_b~~ o status da China no G_ATT,
1988 (delegado). _.
·
LXI Assembléia Mundial da Saúde, Genebra, 1988 (delegado).
- LXXV Conferência Internacional do Trabalho, Genebra,
i988 (delegado). · · · · ·
XLIV Sessão das Partes Contratantes (GATI), Genebra,
1988 (delegado).
·
- Comitê de Produtos de Base da UNCI:A'C>, Genebra,
1988 (delegado).
·
Conferência Internacional sobre a Aceitação~ o _ÇOnfrOle
e o Comércio de Alimentos Irradiados, Genebra,1988 (chefe).
·ccXLIT Sessão do Conselh9_ da Admii1istração_ da Qr_ganizaç-ão Internacional do Trabalho. Genebra, 1989 (delegado
alterno).
Conferência das Nações Unidas sobre o Cobre-2' Parte,
Genebra, 1989.
·
··
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XXXV Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento,
Genebra, 1989, (delegado).
__
_
II Sessão do Grupo" TntCrgovernamei:Jtal cte-"'Peritos sobre
o Financiamento Compensatório da Queda de Receitas de
Exportação~ Genebra, 1989.
XLII Assembléia Mundial da Saúde, Genebra, 1989 (delegado alterno).
XXVI Conferência Internacional do Trabalho, Genebra,
1989 (delegado alterno).
Conselho de Representantes (GATT), Genebra, 1989
(delegado).
XLV Sessão das Partes Contratantes (GATT}, Genebra,
1989 (delegado).
XXXVI Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1990 (delegado).
XLIII Assembléia Mundial da Saúde, Genebra, 1990 (de_
legado).
XXVII Conferência hliernacional do Tr3bánio, Genebra,
1990 (delegado).
Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), II Sessão Regular, Genebra, 1990 (delegado).
Medalha Lauro Müller.
Medalha Tamandaré.
Ordem do Mérito Militar.
O Embaixador Gilberto Ferreira Martins s.e encontra nesta data no exercício de su_as funções de Embaixador do Brasil
junto à-República COopefãtivista da Guiana. Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 4 de
junho de 1992. ~Gilda Maria Ramos Guhitarâes~ Chefe do
Departamento do Serviço Exterior
(A Comissão de Relações- ExtáioreS e Defesa Na~
cional.)
- -·
MENSAGEM N• 216, De 1992
(N• 200/92, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De_conformidade com o art. 52, inCisO IV, da Constituição
Federal, c de acordo com o disposto no art. 18, ínciso I,
e nos arts. 56 e 58 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inciso II,
alínea "a", e no art. 40 do Anexo -r ao. Decreto no'99.578,
de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciaçâó ·de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor LUCIANO
OZORJO ROSA, Ministro de Segunda Classe-,-da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Eú1biíX<idOr dO Brasil
Junto à República Popular de Moçambique.
Os méritos do Ministro LUCIANO OZORIO-ROSA,
que me induziram a escolhê~ lo para o desempenho dessa eleva~
da função, constam da anexa informaçãO do MiiiiStérlõ- das
Relações Exterlõl:-Cs.
Rio de Janeiro, 4 de junho de 1992. --Fernando Collor
de Mello.
INFORMAÇÃO
CurriCulum vitae:
Ministro LUCIANO OZORJO ROSA.
Rio de Janeiro/RJ, 18 de dezembro de 1939.
Filho de Pedro Advíncula Rosa e
Maria Luíza Ozorio Rosa.
Curso de Preparação à Carreia de Diplomata, IRBr.
Bacharel em Direito, FD/UEG.
Curso Intensivo de Treinamento em Pi"omoção Comercial, 1976.
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Curso de Altos Estudos, IRBr, 1979.
Segundo-Tenente da Reserva da Marinha, 1961.
Terceiro Secretário, 4 de novenibro de 1963. S_egundo Secretário, merecimento, 1"' d_e janeiro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento~ 1~ de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de 1979.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27 de dez~mbro de 1984.
Assistente do Chefe da Divisão de Organização, 1963/66.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1974.
Chefe da Divisão do Oriente Príximo, 1979/83.
Subchefe da Divisão do Pessoal, 1973/83.
Chefe da Dív!saó do Oriente Próximo, 1979/83.
Chefe da Divisão do Oriente Próximo- I, 1983/85.
Roma, Segundo Secretário, 1967nO.
Cairo,-SegundO Secretário, 1970/72. .
Cairo, Encarregado de Negócios, 1972.
Damasco, Encarregado de Negócios, 1971.
Trípoli, Primeiro Secretário 1975m.
Trípoli, Encarregado de Negócios, 1975/1976.
Bruxelas, Primeiro Secret_ário, 1977n9.
Acra, Encarregado de Negócios. 1983.
Haia, Encarregado de Negócios, 1985. _
_Haia, Ministro-_Conselheiro, 1986/87.
· Buenos Aires, Ministro-COnselheiro, 1988/92.
Buenos Aires, Encarregado de N~gócios,l988/89/90.

Missão Comeidal Brasileira à Africa Ocidental, 1965
(membro). _
_.
_
·
_. _ .
Comissão ci3. Tabela de Representação no Exter-íor,-1966
(membro).
Negoçjaçõe~ de Marinha Me"rcante, Roma; 19q9~ Missão Especial às Exéquias do Presídente -da República
Árab~ Unida, Cairo, 1970 (delegado).
A disposição da Delegação da L1bia, durante as cerimônias de posse do Presidente Ernesto Geisel, 1974.
Missão Comercial ao Golfo Pérsico e Egito, 1975 (delegado).
. _. .. _ _
- _ . .•
_
Missãq Especial para representar o Brasil nas cerimônias comen10rativas do VigésimO Quinto Anível-sário da Revo-- hção de Piimeiro de Novembro, Argel, 1979 (delegado).
À disposição do Ministro das Relações ExterioreS-da Malásia em visita oficial ao Brasil, 1979.
Missão Especial para representar o Brasil nas cerimônias
comemorativas do Décimo Segundo Aniversário" da Revoluçãoiraquiana, 1980 (delegado). __
- MisSão EtonOmíca ao Coveíte; 1980 (delegado).
II ReuniãO da ComisSãóMista Brasil-Líb-ía, Brasífia, 1980
(membro).
- ·
Viagein de estudos ao Norte do Bras·il. a convite da ESG,
1981. . .
-.
.
- - ..
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Brasília,
1981 (membro)
III Reunião da Comissão Místa Brasil-Líbia, Trípoli, 1981
(delegado).
Missão Económica à Argélia e Tunísia, -1982. (membro).
Missão Ecm;ômica ao Egito e Iraque, 1982 (mf:ffibro).
III ReuniãQ da Comissão- Mista Brasil-Tr"aque, Bagdá,
1982 (relator).
.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores
em visita oficial à Arábia Saudita, 1982- (membro).
À disposição do Ministro das Relações Exteriores da Bélgica em: Visifa oficial ao Brasil, 1983.
---
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mino da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empre·
Missão política ao Irã e ao Líbano, 1984.
gador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68?IV Reunião da Comissão Mista BrasilMiraque, Brasnia,
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
1984 (relator).
À disposição da Missão Especial do Líbano ã posse do
O Congresso NaciOnal decreta:
Presidente da República, Brasilia, 1985.
Art. 1"'_-- -Fic3- aprovado o texto da Convenção n" 158.
Presidente da Comissão de licitação para a conStrução da Organização Internacional do_ Trabalho - OIT ,_-~obre o
da nova chancelaria da Embaixada do Brasil, Buenos Aires, Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do ·Empre1988.
gador, adotada em Genebra, em 1982.
Representante alterno do Brasil junto ao Comitê IntergoParágrafo único. Ficam sujeitos à-aprOVação do Convemamental Coordenador da Bacia do Prata, 1988.
gresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar em
Grupo de Trabalho Brasil-Argentina sobre Política Nu- revisão da referida COnvenção, bem como aqüetes que se
clear, Rio de Janeiro, 1988 (delegado),
destinem a estabelecer Ajustes Complementares.
I Reunião do Comitê Permanente Brasil-Argentina sobre
Art. 2~. Este decreto legislativo entra em vigor na data
Política Nuclear, Córdoba, 1988 (delegado).
de sua publicação.
II Reunião do Comitê Permanente Brasileiro-Argentino
MENSAGEM
sobre Política Nuclear, São Paulo, 1989.
N• 261, DE 1988
Conferencista rio Seminário Regional das Nações Unidas
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciosobre a questão Palestina, Buenos Aíres, 1990.
III Reunião do Comítê Permanente BrasiLeiro-Argentino nal,
Em conformidade com o disposto no art. 44, ínciso I,
sobre Política Nuclear. Buenos Aires. 1990.
IV Reuilião do Comitê Permanente Brasileiro-A:r~gentino da Constituição Federal, tenho a hoiua de submeter à elevada
consideração_ de Vossas Excelências, aêonlpanhado de exposobre Política Nuclear, Rio de Janeiro, 1990.
Conferências na Universidade de La Plata (1989) e na sição de motivos do Senhor Mi_nistro de Estado da!i!: _Relações
Fundação Ricardo Rojas (1990).
··
·
ExteriOres: o tex'to da Convenção n" 158, da Orgaitização
Presidente da Associação dos Diplomatas Acreditados __ Internacional do Trabalho (OIT), relativa ao térrilino da rela~
ção do trabalho por iniciativa do empregador. adotadas em
na Argentina (ADA) 1988/89.
Genebra em 1982, durante a 68~ Sessão da Conferência InterMedalha Lauro Müller, Brasil.
nacional do Trabalho.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Brasflia, 30 de junho de 1988. - José Saroey
Ordem do Mérito Naval, Oficial~ Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O:i-dem do Mérito, Cavaleiro, República Italiana.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DlEIDAifSRC/1~6/PEMU
Ordem do MéritO, Oficial, Egito.
-- - OIT LOO, DE 26 DE MAIO DE 1988, DO SENHOR
Ordem do Oranje - Nassau, Comendador, PaiseS BaiMINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTExos.
RJORES.
Ordem do Libertador General_San Martin, Grande Oficial, Argentina.
O Ministro LUCIANO OZORIO ROSA se encontra nesA Sua Excelência 0 Senhor
Doutor José Samey,
ta data no exercício de suas funções de Ministro-Conselheiro
-Presidente da República.
na Embaixada do__ Brasil em Buenos Aires.
Senhor Presidente,
secretaria de Estado das Relações ExteriOres, 4 de junho
Tenho a honra de elevar à alta consideração de Vossa
de 1992. ~-onda Maria_Ra_mosGuimarãe:s, Chefe do DepartaExcelência,
acompanhado de projeto de mensagem ao Con- - -mento do Serviço Exterior.
gresso, o texto da Convenção n~ 158, da Organização Intema(À Comissão de Relações Exteriores e Defe- cional do Trabalho, concernente ao término da relação de
sa Nacional.)
trabalho por iniciativa do empregador.
·
2. A referida Convenção foi adotada pela 68~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se reuniu em Genebra
AVISO DO MINISTRO DOS TRANSP_ORTE.S
em 1982. Essencialmente, a ConvenÇão n~ 158 prevê necessi·
E DAS COMUNICAÇÕES
.dade de justificativa para a dispensa do trabalhador. Segundo
Aviso n? 60/92, de 2 de jt.mho corrente, encamínhando esse preceíto, .o-_trabalhador não poderá ser dispensado sem
informações sobre os quesitos constantes_ do Requerimento motivo raZoável relacionado com sua aptidão ou conduta,
ou com funcionamento da empresa. A Convenção enumera
n• 173, de 1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa.
Encaminha-se cópia ao requerente
as causas que não constítuem motivos válidos de dispensa,
quais sejam, filiação sindical, o exercício de mandato de repreOFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁRIO
sentação dos trabalhadores, o fato de ter apresentado queixa
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
ou participação de processos contra o empregador por forças
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin- de violência da legislação, raça, cor, sexo, estado civil, respontes projetos:
sabilidades familiares, gravidez, religião, opinião política, escendência nacional ou origem social, a ausência do trabalho.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
durante a licença-maternidade e a ausência temporária por
N• 59, DE 1992
força de enfermidade ou acidente.
(N• 62/89, na Câmara dos Deputados)
3. A Convenção n~' 158 recebeu pareceres favoráveis à sua
Aprova o texto da Convenção ne 158, da Organi- ratificação na Comissão Tripartite instituída pelo Senhor Mização Internacional do Trabalho - OIT, sobre o Tér- nistro de Estado do trabalho através da Portaria n~' 3.361,

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de 20 de outubro de 1986, e na Comissão de Direiw do Trabalho.
4. ManifeStaram-se igualmente a favor da ratificação a Conferência Nacional de ProfisSões Liberais, e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e a ConfederaÇão Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terres_tres. Por outro lado, opinaram contrariamente a Confederação Nacional
da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. Junto,
em anexo, cópia pos referidos pareceres.
5. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência nos
termos do art. 19 da Constituição da Orgariização Internacional do Trabalho, os Governos dos Países_-Membros deverão
encaminhar às autoridades competentes nacionais os textos
das convenções adoradas na Conferência Internacionã.l do trabalho no prazo máximo de dezoito meses a contar do término
da Sessão da Conferência.
6. Nessas condições, venho_solicitar a Vossa Excelência que,
se assim houver por bem, se digne mandar ao exame do Congresso Nacional o anexo da Convenção n~ 158, da OIT, sobre
o término da relação por iniciativa do empregador.
Aproveito_a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
respelto.
_
______ _
CONFERÍlNCIA INTERNACIONAL DO TRABAL"KO

ConVenÇão n~ 158
CONVENÇÃO SOBRE O TÉRMINO
DA RELAÇÃO DE TRABALHO POR
INICIATIVA DO EMPREGADOR
A Conferência Geral da Organização Internaciorial do
Tr-abalho:
Convocada em Gellebfa pelo COnselho de Administração
da Repartição Internacional do Trabalho, e reunida nessa
cidade em 2 de junho de 198?. n.a s_ua sexagésima oitava se~são;
Tendo tomado nota das normas internacionais C01iúdas
na Recomendação sobre o término da relação de trabalho,
1963;
Tendo tomado nota de que desde a adoção da Recomendação sobre o término da relação de trabalho, 1963, foram
registradas importantes novidades na legislação e na prática
de numerosos Estados-Membros relativos ãs questões· que essa
Recomendação abrange;
Considerando que em razão de tais novidades é oportuno
adotar novas normas internaciOnais na matéria, levando particularmente em conta os graves problemas que se apresentam
nessa área como conseqüência das dificuldades económicas
e das mudanças tecnológicas ocorridas durante os últimos anos
em um grande número de países;
Após ter decidido adotar diversas proposições relativas
ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador, questão que constitui o quinto item da agenda da Reunião, e
Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma
d~ uma convenção adota, na data de 22 de junho de mil
novecentos e oitenta e dois, a presente convenção que poderá
ser citada como a Convenção sobre o término_da relação
de trabalho, 1982:
PARTE I
Métodos de ApUcação, Área de Aplicaçá"o e Definições
ARTIGO 1
Dever-se-á dar efeito às disposiçõs da presente convenção
através da legislação nacional, exceto na medida em que essas
dispoSições sejaril aplicadas por meio de contratos_ coletivos,
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laudos arbirrais ou sentenças jUdiciais, ou de qualquer outra
forma de acordo com a prática nacional.
_ARTIG02
1. A presente convenção aplica-se a todas as áreas de
atividade económica e- a tOdas as pessoas empregadas:
2. Todo Membro poderá excluir da totalidade algumas
das disposições da presente convenção as_ seguintes categorias
de pessoas empregadas.
a) os trabalhadores de um contrato de trabalho de duração
determinada ou para reali?a~ uma determinaçãoJarefa:_
b) os trabalhadores que estejam num período de experiênCia ao·que não tenham o tempo de serviço exigido, sempre
que, em qualquer um dos casos, a duração tenha sido fixado
previamente e for razoável;
, .c) Ç>S trabalhadores contratados em caráter ocasional durante um período de curta duração.
3. Deverão ser prevista garantias adequadas contra orecurso a contratos de trabalho de duração determinada cujo
objetivo seja de iludir a proteção prevista riesta convenção.
4. Na medida que for necessário, e com a préVia consulta
das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, quando tais organizações existirem, a autoridade competente ou o organismo apropriado de cada país poderá tornar
medidas para excluir da aplicação de presente convenção,
ou de algumas de suas disposições, certas categorias de pessoas
empregadas, cujas condições de emprego forem regi~as por
disposições especiais que, no seu conjunto proporcionem uma
proteção pelo menos equivalente à prevista nesta convenção.
5_. Na medida que for necessária, e com a prévia consulta
das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, quando tais organizações, a autoridadecompetente ou
o organismo apropriado de cada país poderá tomar medidas
para excluir da aplicação da presente_ convenção ou de algumas
de_ suas disposições, Outras éã.tegorias limitadas de pessoas
empregadas, a cujo respeito apresentamMse problemas especiais- qUe assumem certa importância. levando em consideração _as Coridições de emprego particulares dos trabalhadores
intei-essad9s ou a dimensão ou natureza da empresa q~e os
emprega.
6. TodO Membro que ratificai a: presente- Convenção de-verá enumerar, no
primeiro relatório sobre a aplicação da Convenção que submeter em virtude do art. 22 da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, as categorias que tiverem sido
excluídas em virtude dos parágrafos 4 e 5 do presente artigo,
explicando os motivos para essa exclusão, e deverá indicar
nos relatórios subseqüentes a situação da sua legislação e prática com relação às _c~~egorias excluídas e a medida em que
é aplicada ou se tenciona aplicar a Convenção essas categorias.
ARTIG03
Para os efeitos da presente Convenção as expressões_ ~'tér
mino" e "término da relação de trabalho" sign_ificam término
da relação de trabalho por iniciativa do empregador.
PARTE II
Normas de Aplicação Geral
SEÇÃOA
Justificação do Término
ARTIG04
Não se dará. término à relação .elo. trabalho de um traba_lhador a menos que exista para isso uma causa justificada
relacionada com sua capacidade_ ou seu comportamento ou
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baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.
'----- -

ARTIGOS
Entre os motivos que não coristitUirão causa justificada
para o término da relação de trabalho constam os seguintes:
a) a filiação a um siridicato ou a participação etn atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consentimento de empregador, durante as horas de trabalho;

b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou
atuar ou ter atuado ness.a qualidade;

c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou re_corÍ'er perante- as autoridades adminiSirativas--competentes; ·
·
d) a raça, a cor, -o sexo, o eStado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a religião, aS OJ)iníões políticas,
a ascendência nacional ou a origem social;
e) a ausência-do trabalho durante a licença-maternidad_e.
ARTIGo-6
1. Aauséncia temporal do trabalho por motivo de doença
ou lesão não deverá constituir causa--justificada de término
da relação de trabalho.
2. A definição do que constitui uma auSência temporal
do trabalho, a medida na qual será exigido um certif!c~do
médico e as possíveis limitações à -a-pliCãÇãô do parágrafo 1
do presente artigo serão determinadas em conformidade com
os métodos de aplicação m~ncionados no artigo 1 da presente
Conveirção.
--SEÇÂOB
Procedimentos Prévio ao Término
ou por Ocasião do Mesmo

ARTIG07
Não deverá ser terminada a relação do trabalho de um
trabalhador por motivos relacionados com seu comportamento ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade de se defender das acusações feitas contra ele, a menos
que não seja possíVel pedir ao empregador, razoavelmente,
que lhe conceda essa possibilidade.
SEÇÃOC
Recurso Contra o Término
1. O trabalhador que considerar injustificado o término
de sua relação de trabalho terá o direito --de recorrer contra
o mesmo perante um organismo neutro, como, por exemplo,
um tribunal, um tribunal de trabalho, urna junta de arbitragem
ou um árbitro.
2. Se uma autoridade competente tiver au_torizado o
término, a aplicação do parágafo 1 do presente artigo pode~á
variar em conformidade com a legislação e a prática nacionais.
3. Poder-se-á considerar que o trabalhador renunciou
a seu direito de recorrer contra o térmíno de sua relação
de trabalho se não tiver exercido tal direito dentro de um
prazo razoável após o término.
ARTIG09
1. Os organismos InenciOnádos no artigo 8 da presente
Convenção estarão habílitados para examinarem as causas_
alegadas para justificar o término da relação de trabalho e
todas as demais circunstâncias relacionadas com o caso, e
para se pronunciar sobre o término ser ou nã? justificado ..
2. A fim de trabalhador não estar obngado a assumir
por si s6 o" pesO da prova de que seu término foi justificado,
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os métodos de aplicação mencionados no artigo 1 da presente
Convenção deverão prever urna ou outra das seguintes possibilidades, ou ambas:
- a) Caberá ao empregador o peso da prova da existência
de uma causa justificada para o término, tal como fÇti definido
no artigo 4 da presente Convenção;
b) os organismos mencionados no -~rtigo 8 da presente
Convenção estarão -habilítados para decidir acerca das causas
alegadas para justificar o térmirio, leVã.nd-o em conta as provas
apresentadas pelas partes e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação e a prátíca nacionais.
3.- Nos casos em que forem alegados, para o término
da relação de trabalho, _razões baseadas em necessidades de
funcionamento da empresa; estabelecimento ou serviço, os
organismos mencionados no artigo 8 da presente COnvenção
estarão habilitados para verificar se o término foi devido realmente a essas razões, mas a medida em que esses organismos
estarão habilitados também para decidirem se tais razões seriam suficientes para justificar o término deVerá Ser determinada pelos métodos de aplicação menciOna-dos no artigo 1
desta Convenção.
ARTIGO 10
Se os _organismos· mencionados ·no artigo 8 da presente
Convenção chegarem à conclusão de que o término da relação
4e trabalho é injustificado e se,_ em virtude _da legislação e
prática nacionais, esses organismos não eStíveiern habilítados
ou não considerarem possível, devido às circunstâncias, anular
o término e. eventualmente, ordenar ou propor a readmissão
do trabalhador, terão a faculdade de ordenar o pagamento
de uma indenização adequada ou contra reparação que for
considerada apropriada.
SEÇÃO D
Prazo de AviSo· Prévio

ARTIGO 11
O trabalhador cuja relação de trabalho estiver para ·ser

dada por termina-da derá direito a um prazo de aviso prévio
razoável ou, em lugar disso. a uma indenização, a não ser
qu_e o mesmo seja culpado de uma falta grave de tal natureza
que seria irrazoável pedir ao empregador que continuasse
a empregá-lo durante o_ prazo do aviso prévio.
SEÇÃOE
lndenização por Término de serviços e
Outras Medidas de Proteção dos Rendimentos

ARTIGO 12
Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, todo trabalhador cuja relação de trabalho tiver sido terminada terá direito:
a) a uma indenização por término de serviços ou a outras
compensações análogas. cuja importância será fixada em função, entre outras coisas, do tempo de serviço e do montante
do salário, pagável diretamente pelo empregador ou por um
fundo constituído através de cotizações dos empregadores;
ou
b a benefícios do seguro desemprego; de- um Sistema
de assistência aos desempregados ou de outras formas de previdência social, tais como benefícios por velhice ou por invalidez, sob as condições normais às quais esses benefícios estão
sujeitos; ou
c) a uma combinação de tais indenizações Ou benefícios.
2. - Quando o _trabalhador não reunir as condições de
qualificação para ter direito aos benefícios de um seguro-de1.

r
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semprego ou de assj_stência aos desempregados em virtude
de um sistema de alcance geral. não será exigível o pagamento
das indenizações ou benefícios mencionados no parágrafo 1,
item a), do presente artigo, pelo único fato do trabalhador
não receber benefíciOs de desemprego em virtude do item
b) do parágrafo mencionado.
3.. No caso do término devido a falta grave, poder-se-á
prever a perda do direito a desfrutar das indenizações ou
benefícios mencionados no parágrafo 1, item a), do presente
artigo pelos métodos de aplicação mencionados no artigo 1
da presente Convenção.
PARTE III
Disposições Complenieiltares 8061-e o Término
Da Relação de Trabalho por
Motivos Econômicos, Tecnológicos
Estruturais ou Análogos
SEÇÃOA
Consulta aos Representantes dos Trabalhadores
ARTIGO 13
1. Quando o empregador prever términos da relação
de trabalho por motivos económicos, fecnológíCós, estrUturais
ou análogos:
_
__
a) proporcionará aos representantes dos trabalhadores
interessados, em tempo oportuno, a inform-ação ·pertinente,
incluindo os motivos dos términos-previstos, o número e Categorias dos trabalhadores que poderiam ser afetados pelos mesmos e o perfodo durante o qual seriam efetuados esses términos;.
b) em conformidade com a legislação e a prática nacionais, oferecerá aos representantes dos trabalhadores interessados, o mais breve que for possível, urna oportunidade para
realizarem consultas sobre as medidas que deverão ser adotadas para evitar ou limitar os términos e as medidas para atenuar as conseqüências adversas de todos os términos para
os trabalhadores afetuados, por exemplo, achado novos empregos para os mesmos.
2. A aplicação do parágrafo I do presente artigo poderá
ser limitada, mediante os métodos de aplicação mencionados
no artígo 1 da presente Convenção, àqueles casos em' que
o núniero de trabalhadores; cuja relação de trabalho_ tiver
previsão de ser terminada, for pelo menos igual a 'uma cifra
ou uma porcentagem determinadas do total do pessoal.
3. Para os efeitos do presente artigo: a eXpiessão "representantes dos trabalhadores interessados" aplica-se aos representantes dos trabalhadores conhecidos como tais pela legislação ou a prática nacionãis, em conformidade com a Convenção
sobre os representantes dos trabalhadores, 1971.
SEÇÁO B
Notificação à Autoridade Competente
ARTIGO 14
1. Em conformidade com a legislação e a prática naciO~
nais, o· empregador que prever términos por motivos económicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá notifi.::
cá-lOs mais breve possível à autoridade competente, comunicando-lhe a informação partinente, incluindo uma -~posição,
por escrito, dos motivos dos términos previstos, o número
e as categorias dos trabalhadores que_ poderia~ s~ afetados
e o período durante o qual serão efetuados esses términos.
2. A legislação nacional poderá limitar a aplicabilidade
do parágrafo 1 do presente artigo ãqueies casos no·s quais
o número de_ trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver

previsão de ser terminada, for pelo menos igual a uma cifra
ou uma percentagem determinadas do total do pessoal.
3. O empregador notificará às autoridades competentes
os térmjnos referidos no parágrafo 1 do presente artigo com
um prazo mínimo de antecedência da data em que seriam
efetuados os términos, prazo que será especificado pela legislação nacional.
PARTE IV
Disposições Finais
ARTIGO 15
As ratificações formais- da preseiite COnvenção serão comunicadas, para serem registradas, ao Diretor da Repartição
Internacional do Trabalho.
ARTIGO 16
1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àqueles
Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas
ratificações tiverem sido registradas pelo Diretór-Geral.
2. Entrará em vigor doze meses após a data em que
as ratific3ções de dois Membros tiverem sido registradas pelo
Diretor-Geral.
3~ A partir desse momento, esta Convenção entrará em
vigor, para cada Membro, doze meses após a data em que
sua ratificação tiver sido regi~trada.
ARTIGO 17
1. Tõdo Membro que tiver ratificado a presente Con·
venção poderá denunciá-lo no fim de um período de dez anos,
a partir da data da entrada em vigor inicial, mediante um
ato comunicado, para ser registrado, ao Diretor-Geral daRepartiçãO Internacional do Trabalho. A denúncia tornar..;se-á
efetiva somente um ano após a data de seu registro.
2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção
e que, no prazo de uma no após a expiração do período
de dez anos, mencionado no parágrafo precedente, não fizer
uso do direito de denúncia previsto iteSteartigo ficará Obrigado
por mais um período de dez anos, e, sucessivamente, poderá
denunciar esta Convenção no firit de Cada períOdo de dez
anos, nas condições previstas neste artigo.
ARTIGO 18
1. O Diretor-Geral da Repartição Irtternacional do Tra~
balho notificará a todos os Membros da OrganizaÇão Interna·
clonai do Trabalho o regiStro de todas as ratificações, declarações e denúncias que.lhe comunicâi-e'm 'os'Me"inbros da Organização. 2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro
da segunda ratificaçãO que lhe tiver sido comunicada, o Dir'etor-Geral fará notar aos Membros da Organização a data em
que a presente Convenção entrará em Vigor.
ARTIGO 19
O Diretór-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral d_as Nações Unidas, para
efeitos do r:egistro e em conformidade co_m o a:t~tigo 102 da
Carta das Nações Unidas uma informação completa sobre
todas as ratificações, declarações e atos de denúncia que tiver
registrado, de acord~ com os artigos precedentes.
7

ARTIG020
_ C a: da ve_z que o _considerar necessáiio, O_ Consell1:o de
. A;d,mini&traçãci d~ R~partíÇãO Internaciona'l do Trabalho apresentará à Conferência um relatório sobre a aplicação da Convenção e considerará a conveniência de se incluir, na agenda
da Conferência, a questão de sua revisão total ou parcial.
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ARTIGO 21
1. No cas-o da Conferêricia adotar uma nOVa COriveriÇão
que implique uma revisão tota( ou parcial do presente, e anão ser que a nova Convenção coilteilha -diSposiÇões em contrário:
- -- ---- a) a ratifíCação, por um Membro, da nova Convençilo
revisora implicará, ipsojure, a denúncia iriiediata da presente
Convenção, não obstante as disposições coritidas no artigo
17, sempre que a nova Convenção revisora tiver entrado em
vigor;
b) a partir da data de entrada em vigor da nova Convenção revisora, a presente Convenção deixará de estar aberta
para ratifiCação por parte dos Membros.
2. A preSente Convenção permanecerá em vigor em
todos os casos, em sua forma e conteúdo atuais, para aqueles
Membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a
Convenção revisora.
ARTIG022
As versões inglesas e francesas do texto desta _Convenção
são igualmente autênticas.
-

(A

CotnTSsâO de Relaçóes Exteriores e Defesa Na·

cional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 60, DE 1992
(N• 77/91, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Convênio para Preservação,
Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas
Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Bolívia, em Brasília, a lS de agosto de 1990.
O Congrês-so Nacíonal decreta_:
Art. 1"' Fica aprovado o texto do Convênio para aPreservação,·Conservação e Fiscalização dos Recursos NaturaiS
nas Áreas _de Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em Brasilia, a 15 de agosto de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação· do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Convênio", bem com quaisquer ajustes comple·
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituiçã'o
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2n Este Decieto Legislativo entra em vigor na data_
de sua publicação.
MENSAGEM N' 855, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de V. Ex~>'~, acompanhado de Exposição de MotiM
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto do Convênio eiltre OGOVerrio da República Federativa
do BraSil e o Governo da República da Bolívia para a Preservação, Conservação-e Fiscalização dos R,ecu_rsos Naturais_ nas
Áieas de Fronteira, firi:iiãdo em Brasília, a 15 de agosto de
1990.
- Brasília, 28 de novembro de 1990. -Fernando CoUor.

DAM-II/D EMA/DAl/394/SAMB-LOO-F01
-_~m 14 de novembro de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente-da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o texto do Convênio Brasil-Bolívia ··para a Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas
Áreas de Fronteira, firmado em 15 de agosto de 1990, por
ocasião da visita do Senhor Presidente Jaime Paz Zamora
a Brasília.
_
2. O Convênio em ápreçO tem- por ·fim a preservação
das florestas naturajspartilhadas pelos dois países, bem como
o fomento da utilização racional dos recuross ali encontrados.
Para tanto, as Partes Contratantes comprometem-se a estudar
a possíbilidade de criar Unidades de Conservação Nacional
·
Contíguas em seus respectivas teriítórios.
3. Prevê-se, além disso, a instituição de Grupo de Trabalho, vinculado à Subcomissão VI -

Assuntos Agrícolas,

6-g_ropecuária, Recursos Naturais e M_eio Ambiel_!te - da
Comissão Mista Permanente de Coordenação Brasil-Bolívia,
que se encarregará d~ estimular e aCOIJlpanhar as atiVidadeS
desenvolvidas no âmbito do Convênio supra.
.
MRE/DAM-II/DEMA/DAI/394/SAMB-LOO-F01/1990/2
4. Dependendo a ratificação do presente Convênio de
prévia autorização do Congresso_ Nacional - nos termos do
art. 49, inciso I, da ConstituiçãO Federal-, permito-me submeter-lhe projeto de Mensagem Presidencial, para que Vossa
Excelência, caso esteja de acordo, encaminhe o anexo instrumento_ à apreciação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Sr. Presidente, a garantia do meu mais profundo respeito.

CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DÁ
REPÚBLICA DA BOLÍVIA PARA A
PRESERVAÇÁO,CONSERVAÇÁO
E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
NAS ÁREAS DE FRONTEIRA
O Governo da República -Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Bolívia
(doravante denominados "Partes Contratantes")
Signatários e: de .acordo com a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens
em Perígo de Extinção - CITES, assinada em Washington,
a 3 de março de 1973;
Com a propósito de preservar, conservar e fiscalizar os
recursos naturais das áreas fronteiriças biriã:Cionais e de fomentar seu uso racional;
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes comprometem-se a proibir e a
reprimir a caça e a depredação, bem como o comércio interno
e externo de espécies da fauna e flora que se encontrem ameaçadas de extinção, inclusíV6-seus subprodutos natUrais Ou manufaturados.
ARTIGO II
As Partes Contfatantes, de conformidade com suas respectivas legislações internas, comprometem-se a proteger

as
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florestas naturais e a_ preservar seus recursos, principalmente
nas zonas fronteiriças_ binacionais, realizando estudos coordenados com_ vistas à aplicação, em seus respectivos países, de
planos, programas e projetes que pennitam o aproveit3rriento
racional dos recursos naturais.
ARTIGO III
As Partes Contratantes comprometem-se, nuin prazo de
um ano, a estudar a criação de Unidades de Conservação
Nacional Contíguas, com a finalidade de resguardar atributo_s
excepcionais da natureza e de proteção de espécies da fauna
e flora em perigo de extinção, de acordo com as normas internacionais e n3.cioilã.fS-Vigentes sobre a matéria.
.ARTIGOIV
As Partes Contratantes comprometem -se a -financiai os
estudos para a criação, em seus respectivos territórios, daS
Unidades de Conservação Nacional mencionadas no Artigo
III, bem como levar a cabo ações conjuntas ante organismos
e instituiçõeS_ internacionais para a captação de recursos adicionais destinados a programas c projetos_de

intere~se

comum.

ARTIGO V
As Partes Contratantes c_oniprometetn:-se a elaborar estudos e regulamentos, que permitam o estabeleCimento de um
sistema de controle e fiscalização fronteiriços, pãra os recursos
naturais cuja explo"ração seja ilegal.
ARTIGO VI
As Partes ContratanteS comprometem~se a elaborar pia~
nos coordenados de pesquisa científica e tecnológica sobre
espécies da fauna e flora em perigo-de extinção. Comprometem-se~ igualmente, a implantar programas recíprocos de ca.:
·pacitação -de pessoal, organizar reuniões cientffiCaS e tecnicas,
publicar bibliografiaS, promoVer o interCâmbio de experiências
e de pesquisas e divulgar material educativo, apoiar a organi~
zação de bancos de dados_ especializados e de qualquer outra
atividade, previamente acordada, que busque melhorar o nível
de conhecimento científico, técnico e cultural sobre a vida
silvestre e seus ecossistemas.
ARTIGO VII
As Partes ContratanteS íiistituirão um Grupo de Trabalho, que estará vinculado à Subcomissão VI- Assuntos Agrí~
colas, Agropecuária, Recursos Naturais e Meio Ambienteda Comissão- Mista Permanente de Coordenação Brasii-Boüvia, o· qual se encarregará de determinar quais as espécies
da fauna e flora que demandam proteção e conservação priori~
tárias, elaborar programas e projetes coordenados, controJar
e realizar avaliações anuais das atividades compreendidas neste Convênio e sugerir soluções para os problemas que porventura decorram de sua aplicação. Este Grupo -de Trabalho será
composto, inter alia, por funcionáriOS dos respectivos Minis~
térios das Relações Exteriores e por técnicos vinculados ao
setor ambiental dos dois Gov.emos.
ARTIGO VIII
1. Cada Parte Contratante comunicará à ·ouJra, por via
diplomática, o cumprimento das respectivas formalidades internas necessárias à vigência do presente Convênio, o qUal
entrará em vigor na -data do recebimento da segunda notifi~
cação.
2. O presente C6nvênio -terà durãção de dez anos, e
será renovado por tácita iecondução, salvo se denunciado
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por qualquer das Partes Contratarites coin seis meses de antecedência.
Feito em Brasília, aos
dias do mês de agosto de 1990,
em dois exemplares, origiitaiS, nos idiomas português e espa~
nhol, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da- República Federativa do Brasil: Francisco Rezek.
Pelo Governo da República da Bolívia: Carlos Iturralde
Ballivián.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio!Jal.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 61, DE 1992
(N• 86Í91, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Co-:P.rod,uçãQ Cinem~
tográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988~
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Co~Pro- _
dução Cinematográfica, celebrado entre o Gov_en;J.O Qa Repú~
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, eín Buenos Aires, em 18 de abril de 1988...
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 185, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~
nal:
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciSo I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Ex~lências, a.companhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores; o texto do Acordo de Cc-Produção Cinematográfica, celebrado em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go~
vemo da República Argentina.
O referido Acordo visa a facilitar a produção conjunta
de obras cinematográficas, bem como regulamentar a proporção das contribuições dos cc-produtores de cada.Parte Contratante.
Brasília, 25 de abril de 1991. -Fernando Collor.
DDCIDAIIDCINT/DAM-I/183/PAIN-LOO-E02 Em 19 de
abril de 1991.3
A Sua Excelência o -senhor
DoutOr Fernando Collor,Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o :mexo texto do Acordo de CQ:.P.t:odução
Cinematográfica eritre ·o GOVerno ~dá-República Federailva
do Brasil e o GOVel"l}Q da República Argeritina.
2-.. 0 Acordo e"[n apreço visa 3. facilitai" a prodUção conjunta de obras cinematográficas. e assim contribuir para: desen-
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as relações culturais e comerciais entre os dois pafses.
O Acordo prevê outorga de benefícios às obras cc-produzidas,
bem como regulamenta a proporção- das contribuições dos
cc-produtores de cada Parte Contratante, a documentação
necessária para a obtenção dos benefícios, a distribuição das
receitas, prevendo ainda outras medidas de cooperação.
3. O Acordo institui uma Comissão Mis_ta; a se reunir
periódica e alternativamente no Brasil e na ÀrgenÜna: para
examinar a implementação do que nele se dispõe.
4. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a coveniência de o Governo brasileiro ratificai"- o presente ACordO~
para o que será rieceSsária a autorizaÇão prévia do Congresso
Nacional, conforme os termos do art. 49, inciso I, da ConstiM
tuição Federal.
5. Nessas condições, submeto à elevada consideração
de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensãgem PresiM
dencial ao Congresso Nacional, acompanhado do texto do
Acordo de Cc-Produção CinemafográfiCã ~ntre ·o _Governo
da República Federativa do Brasil e o_ Governo âa República
Argentina.
_
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profuqdo
respeito~
ACORDO DE C0'PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENTINA
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Argentina,
Animados pelo propósito de facilitar a produção conjunta
de obras que, por suas-elevadas qualidades artísticas e téCniCas,
contribuam ad desenvolvimento das relações culturais e comerciais entre os -dOis -paíse-s e -sejam c-om.pCuttvas tanto nos
respectivos territórios nacionais ·como no'S._de outros-Estados.
Acordam o seguinte:
I - CO-PRODUÇÂOARTIGO 1
Para os fins do presente Acordo, entendem-se por filmesde cc-produção películas cinematográfieãs que superem 1.600 ·
metros de comprimento, para "Os longa-ITietragens, e que não
sejam inferiores a 290 metros, pàr3 os curta-metragens, no
formato de 35 mm., ou--de comprimento proporcional nos
outros formatos, realizados por um· ou mais produtores brasileiros conjuntamente com um ou mais produtores argentinos,
em conformidade com as·-nonnas-indicadas nos artigos subseqüentes do presente Acordo, com base em um contrato estipulado entre os cc-produtores c devidamente aprovado pelas
autoridades competentes dos respectivos Estados: pelo Brasil,
o Ministério da--Cultura __:_ Conselho Nacional de Cinema
e Embrafilme; -e-. pela Argentina, a Secretaria _de Cult11:ra
do Ministério de Educação e Justiça - Instituto Nacional
de Cinematografia.
ARTIG02
Os filmes realizados em cc-produção entre o Brasil e
a Argentina serão considerados como filmes nacionais, pelas
autoridades competentes dos Estados contratantes sempre qoe
tenham sido realizados de acordo com as notmàs lega_is e
as disposições rielas vigentes.
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Os mesrno_s gozarão das v11ntagens previstas para os filmes
nacionais pelas disposições legais vigentes ou pelas que poderão ser estabelecidas em cada Estado cc-produtor.
Tais vantagens serão adquiridas somente pela empresa
produtora do Estado que as concetle.
Com vistas a obter os benefícios estabelecidos no presente
Acordo, os cc-produtores deverão reunir todos os requisitos
previstos pelas respectivas leis nacióiülís Para te·r direito às
facilidades previstas em favor da produç~o ci~~_mat~sr_á~i-~
nacional, assim como os reqUiSitos estabelecidos pelas normas
de procedimento estabelecidas neste Acordo.
Os filmes de cc-produção deverão ser realizados também
por empresas que possuam adequada organização técnica e
financeira e experiência profissional "reconhecida pelas autoridades nacionais, de acordo com as respectivas normas internas.
ARTIG03
As solicitações apresentadas pelas empresas produtoras
para poder gozar- dos benefícios do presente Acordo deverão
ser redigidas em conformidade com as disposiçõe_s estabelecidas por suas normas de PrOcedimento.
Os eleinentos de realização da obra deve-rão ser trafismitidos às autoridades competentes de cada Estado con,t:a:~~~~ARTIGO 4
Na produção dos filmes, a -proporção das contribuições
respectivas dos cc-produtores dos Estados contratantes poderá
variar de 30% a 80%.
.
.. _ .
Os_ 30% da cota de participação financeira mirioritária
deverão ser utilizados no Estado do cc-produtor minoritáriO,
exceto nos casos de co-produção com participação de mais
países, como estabelece o Artigo 12 do presente Acordo.
--A co_ntribuição de cada cc-produtor deverá consistir também, além da participação financeira, !1~_-pai"ticipação-artística
e _técnica de nacionais do próprio Estado contratante, salvo
·
o disposto no Artigo 5.
A ·participação artística e técnica deverá ser acJequadamente proporcional, a juízo das autoridades competentes dos
dois Estados cc-produtores.
ARTIGOS
1. As solicitações pai-a obter _o benefício ~a cOMPI-OOdUÇão
cinematográfica, juntamente com O contrato de cc-produção,
devem ser depositadas, em princípio, no mesmo p-eríodo, perante as respectivas Autoridades, pelo menos 30 dias antes
cl9 início da filmagem da película.
2. A documentação para obter o referido benefício, redigida em idioma português para o Brasil e em idioma espanhol para a Argentina, deve ser a seguinte:
I - um documento comprobatório de que a propriedade
dos direitos autorais para a adaptação cinerriatográfica foi
legalmente adquirida;
_ li -urna descrição pormenorizada;
III- o contrato de cc-produção (um exemplar assinado
e rubricado em três cópias), estipulado sob reserva de aprovação por parte das Autoridades competentes dos dois países.
O referido contrato deverá_especificar, em folha anexa:
a) o título dó filme;
b) o nome do autor do argumento e do adaptador, se
o argumento for extraído de obra literária;
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c) o nome do diretor;

d) o montante dos custos;
e) o montante das contribuições dos cc-produtores;
O a distribuição dos lucros e dos mercados;
g) o compromisso dos produtores de participar nos eventuais aumentos ou de beneficiar-se das eventuais economias
no tocante ao custo do filme, proporcionalmente às respectivas
contribuições.
A participação-nos-a-um-entos pode limitar-se, para o produtor minoritário, a 30% do custo do filme;
h) uma cláusula do contrato deve prever que a concessão
dos benefícios do Acordo não obriga as A_u~ori_dades competentes dos dois pafSe_S_ a Outorgarem a permissãó para exibição
pública;
i) outra cláusula deve especificar as condições do regulamento financeiro entre as Partes;
-no caso de que as Autoridades competentes não autorizem a exibição pública do filme em um ou outro dos países,
ou no exterior;
-no caso de que os depósitás das contribuiçõe-s financeiras nao tenham sido efetuadas de acordo com Q previsto
pelo Artigo 10 do Acordo;
j) a indicaçáo do período previsto, em princípio, para
o início da filmagem da película.
IV -o plano de financíamehto eOOCÇã.mentó das despesas.
V- a lista dos elementos técnicos e artísticos, com a
indicação da nacionalidade c dos papéi-s atribuídos aos atores;
VI- o plano de trabalho, com a indicação analítica da
filmagem de interioreS e exteriores, os lugares e ·as países
onde_se efetuarão as filmagens;
VII- o roteiro do filme, que deverá ser entregue às
Autoridades antes do início da film_agem da película.
As respectivas Autoridades poderão, ademais, solicitar
todos os documentos e indicações complementares que considerarem necessárias.
__
3. Modificações contratuais, incluída a substituição de
um dos cc-produtores, poderão ser introduzidas..a..o..c.outrato
original de cc-produção depositado antes do término da filmagem da película; as mesnlas deverão ser submetidas à apre-:.
vação das autoridades competentes dos dois_ países antes do__
término da filmagem da película.
4. A substituição de um cc-produtor pode ser admitida
somente em casos excepcionais, por motivos reconhecidos
como válidos pelas ·ctuas Autoridades.
5~ _ As Autoridades darão a ·conhecer reciprocamente
suas decisões, enviando uma cópia de documentação ·relativa
aos planos de realização do filme.
ARTIG06

Os filmes deverão _ser_re_aliz----ªdos_ com autores, técnicos
e intérpretes que teOhãm a ilã.Cionalidade brasileira ou argentina, ou que residam em um dos dois EStados contratantes
desde pelo menos três anos antes da data de _iniciO _d_a elabo~
ração do filme, exceto nos casos em que se preveja de forma
distinta nas respeCtivas re-giSlaçõeS nacionaiS.~-=---- ·
Levando em consideração as_ exigências do_ filme, poderá
ser consentida, sob acordo préVio das autoridades compe~
tentes dos_ dois Estados contratantes, a participação de_intérpretes, autores e técnicos· qualificados não-residentes que tenham a nacionalidade de um terceiro .Estado.
Permitir-se-á o einprego de íntérpi'eles estran-geiros por
exigênciaS-geiiotípicas.
· ·- -
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ARTIG07
As tomadas do filme deverão ser realizadas no território

de uma das Partes contratantes, salvo no caso de exigências
objetivas de_am_bjentação relacionadas com_o_ roteiro, _
As tornadas de interiores deverão ser efetuadas, preferivelmente, no Estado contratante do cc-produtor majoritário.
Para cada filme de cc-produção serão preparados um
negativo e um coiltratipo, ououm negativo e um internegativo.
Cada produtor será proprietário de um negativo de um
contratipo.
O co~produtor minoritário poderá, sob prévio acordo do
cc-prodUtor majoritário, dispOr do negativo o~g~iial_:- _- _-_
Em princípio, a revelação do negativo sed realizada nos
laboratórios de um dos Estados contratantes.
A impressão das cópias destinadas à programação em
cada um dos Estados contratantes será efetuada _nos respectíVOs labáratódos.
- --ARTIGOS
Na medida do possível, deverá prevalecer um equilíbrio
geral nas relações de cc-produção, o qual será controlado
periodicamente pelas Autoridades dos dois Estados.
ARTIGO 9
A distribuição das receitas-dos mercados decorrentes de
qualquer utilização económica da obra deverá, em princípio,
ser proporcional à partiCipaç-ão financeira: âoS- Cc-produtores
no custo de produção do filme e será aprovada pelas autoridades competentes dos dois Estados contratantes.
Esse critériO de distribuição de receitas poderá sermodificado pelos cc-produtores com a anuência das Autoridades
competentes dos dois Estados contratantes.
ARTIGO 10
Em princípio, as exportações de filmes de cc-produção
serão efetuadas pelo Estado_ contratantt: cuja participação fi.:nanceira for majoritária~ caril a cOriCordância do Estado do
cc-produtor minoritário, a qual se considerará outorgada se,
no prazo de quinze dias, não for apresentada oferta melhor.
ARTIGO II
Cada Parte transferirá à outra, dentro de prazos razoáveis
estabelecidos pelo contrato, todo o material necessário para
a preparação e lançamento publicitário de suas respectivas
vers-ões.
ARTIGO 12
Poderão participar· das cc-produções previstas neste
Acordo outros países com os quais· o Brasil ou a Argentina
mantenham Acordos de cc-produção.
_
A divisão de mercados e responsabilidades obedecerá
ao critério de proporcionalidade relativa à participação de
cada país.
ARTIGO 13
Os títulos de 3presentaçãó- dos "filmes de cc-produção
deverão indicar, em um quadro separado, as empresas produtoras, bem como a legenda "co_-produção brasileiro - argen~
tina" ou "cc-produção argentino- brasileira".
_ Os filmes serão apresentados nos festivais internacionais
pelo Estado contratante cuja participação financeira for majoritária, ou por aquele a que pertencer o diretor.
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Os filmes co-prod:.rzidos em 50% serão apresent-ados pelo
Estado de nacionalidade do diretor.
ARTIGO 14
SerãO acbrdadas faCilidades para a circulação e permanência do pessoal artístiCo.-e téCiiico empregado nos filmes
realizados em cc-produção segundo o presente Acordo, assim
como para a importação e exportação, entre os dois Estados,
do material necessário para a realização e utilização dos mencionados filmes, como também para as transferências de divisas relativas ao pagamento dos mateiiais e dos serviÇo::. prestados, em conformidade com os Acordos vigentes_sobre _a matéria em cada um dos_ Estados e, na falta destes, COm as normas
internas de cada Estado. -

dução tácita por períodos sucesSivos de dois anOs, salvo denún~
cia de uma das duas Partes contratantes, com prévio aviSo
de pelo menos três meses an~es de s~_u vencimento. _ __
Feito na Cidade de:! BUenos-- Aires, aos dezoito dias do
mês de abril de mil novecentos e oitenta e oito, em dois
originais tioS idiomas p-ortuguês e espanhol, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
-Pelo Governo da República Federativa do Brasil: -Celso
Furtado - Francisco Thompson Flôres.
Pelo governo da República Argentina: Jorge Frederico
Sabato - Manuel Antin.
-(A Comíssão de Relações Exteriores e Defesa Na~
cional.)

ARTIGO 15
As Autoridades competentes estimularão, na medida de
suas possibilidades, a exibição em seus respectivos países dos
filmes realizados no âmbito do presente Convériià e das leis
e disposições vigent~S em ca·da uma das duas nações.
I I - INTERCAMBIO
ARTIGO 16 .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 62, DE 1992
(N• 162/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção que Estabelece a
--Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em
23 de setembro de 1990.
~O Congresso Nácionãl deCreta:
Art. 1 Ç> Fica aprovado o texto da Convenção _q~e Estabelece a Agência_ Multilateral de Garantia para Investimentos
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de
setembro de 1990.
Parágrafo úniCO. Ficam sujeitos à aprovação do _Coo~
gresso Nacional, sob pena de ineficácia, quaisquer ates que
possam resultar em revisão da referida Convenção, e seus
anexos, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos d_o_ inciso I do ãrt. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional..
__
. -. - - .
·-ArL 2Ç> Este decreto legis1ativo entra em vigor na data
de sua publicação. _
.
_
MENSAGEM N• S17, DE 1991
Excelentíssi~os Senhores Membros do Congresso Nacional,
De CõD.Ior.muraae Coiri 6 Artigo 49~ inciso I, -~a Constituição Federal, -tenhO a -honra de Submeter à elevada conside-:ração de Vossas Excelências. aconipanhado de Exposição de
Motivos conjunta, do Senhor MiniStro de Estado das Relações
Exteriores e do Senhor Ministro _de Estado da_ Economia,
Fazenda e Planejamento, o texto da Convenção que Estabe~
Ieee a Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
(MIGA), firmada pelo Brasil, em Washington, a 23 de setem:
- bro de 1990.
O instrumento em epígrafe estabelece uma agência multilateral (afiliada ao Banco Mundial),_ com a finalidade de esti~
mUiar o fluxo de investimentos entre os países membros, espe~
cialmente nos países em desenvolvimento, mediante a concessão de garantia- contra_ riscos não~Comerciais. : ___ ·_
Brasília, 30 de setembro de 1991.- F. CollOr
. EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N' DPF/DAI/458/PAIN ONU,
LOO, DE 23 DE SETEMBRO DE 1991, DOS SENHORES DE MINISTROS DE ESTADD DAS RELAÇÓES
EXTERIORES E DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJAMENTO.

No âmbito da legislação vigente, a venda, import3.çáo,
exportação e programação dos filmes decla!ados como nacio~
nais não estarão sujeitas a- restriÇão alguma por ambas as
Partes. Cada uma das Partes contratantes facilitará e esti.;1~
lará, em seu território, a difusão de qualquer filme reconhecido
como nacional pelo outro Estado.
As transferênciãS das receitas decorrentes da venda e
exploração dos filmes serão efetuadas de acordo _com as normas do contrato de co~produção, em conform~da4e ~m as
normas vigenteS ellJ.- cada Estado~ .
III- DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 17
As autoridades competentes dos dois Estados_ intercam~
biarão as informações de caráter técnico e finanCeiro relativas
à cc-produção, ao iõtercámbio dos filmes e, de iitaiieirã geral,
às relações cinematográficas entre o_S .dOis Estados contra~
tantes.
ARTIG018
As Partes contratantes convêm em iristituir uma Comissão
Mista, que será presidida pelos funcionáríOs responSáveis pelo
setor cinei:natOS:ráfico de cada Estado-, ã~~ti_d<;>s por especialistas e funcionâlios deSignados pelas feSpectivas Autoridades
competentes, a qual terá a tarefa de examinar as condições
de aplicação do presente Acordo.
A Comissão Mista terá, igualmente, a tarefa de_propor
modificaÇões às fioliííãS processuais de execução deste Acordo.
A Comissão Mista reunir~se~á periódiCa e· altÚnaiiVa ~
mente no Brasil e na Argentina.
ARTIG0_19
7

Cada Parte contratante notificará a outra do cumprimento
dos procedimentos requeridos por Suas normas conStitucionais
para a aprovação do presente Acordo, que entrará em vigor
a partir da data de recebimento da última destas notifica"ções.
ARTIG020_
O presente AcordO terá dois anos -de duração a partir
da data de sua entrada em vigor, e será renovado por recon~

-A Sua Excelência o Senhor
Doutór Fernando Collor,
Presidente da República.
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Senhor Presidente,
Temos a honra de_submeter a alta apreciação de Vossa
Excelência o texto da Convenção que Estabelece a Agência
Multilateral de Garantia para lnvesitimentos (MIGA), firmada em Washington, em 23_de setembro de 1990, pelo Governo
brasileiro.
2. - A referida Convenção estabelece uma agência multilateral (afiliada ao Banco Mundial), com a finalidade de
encorajar o fluxo de investimentos produtivos entre os países
membros, especialmente para os países em desenvolvimento,
mediante a concessão de garantiaS contra riscos -não~comer
ci3.iS-.-- A Miga-. que- teve sua sessãO inaugural em_ 8 ~~ junho
de 1988, já conta com 98 países membros (17 na categoria
"1" -industrializados, e _81 na categoria "2"- em desenvolvimento). No âmbito regional, os países do Mercosul igualmente ou já aderiram (Argentina e Uruguai) o~_ estão em
vias de aderir (Paraguai) à Convenção.
3.
A assinatura pelo Brasil da Convenção da Miga
representou um gesto político com o objetivo de indicar à
comunidade internacional que o País tem uma postura receptiVa em relação aos investidores estrangeiros.
4.
Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente, consideramos que a Convenção em epígrafe deve merecer a aprovação do Poder Legislativo e, para tal, submetemos,
com a presente Exposição de Motivos, projeto de mensagem,
a fim de que Vossa Excelência, se assim_ ho~ver por bem,
se digne encaminhar o texto da Convenção qu_e _Estabelece
a Agência Multilateral de Garantia pata Investimentos (MIGA) ao Congresso Nacional, nos termOS_ ~o Art.- 49-,- íD.CisO
I, da COriStituição Federal.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do nosso mais profundo
respeitO. -Francisco Rezek,Ministro de Estado das Relações
Exteriores - Marcílio Marques 1\loreira,Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento.
AG~NCIA MULTILATERAL DE GARANTIA AOS INVESTIMENTOS
CONVENÇÃO QUE ESTABELECE A AG~NCIA"M:uL
TILATERAL
DE GARANTIA PARA INVESTIMENTOS
E
COMENTÁRIOS À CONVENÇÃO
Submetidos aos Governos pelo ConSelho de Governadores
do
Banco Internaciotial para a RecoxistrUÇãõ . e o Desenvolvimento
11 de outubro de 1985
CONVENÇÃO QuE ESTABELECE A AÕ~Né::íA MULTILATERAL
DE GARANTIA PARA INVESTIMENTOS
Índice de Capítulos e Artigos
Preâmbulo
I. Fundação, Estatuto, Propósitos e Definições
1. Fundação e Estatuto da Agência
2. Objetivo e Propósitos
3. Definiçõe.s.
II. Dos Membros e_do__Capital
4. Dos.Membros
5.c Do Capital
. ~
6. Da Subscrição das Ações
7. Da Divisão e Provisão dç Capital Subscrito
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8. Da Integralização e Subscrição das Ações
9. Da Avaliação de Moedas
10. Das Reembolsos
fi!. Das Operações
11. Dos Riscos Cobertos
12. Dos Investimentos Contemplados
13. Dos Investidores Contemplados
14. Dos Países Anfitriões Contemplados
15. Da Aprovação do País Anfífrião
16. Dos Termos e Condições
17. Do Pagamento de Indenizações
18. Da Sub-rogação.
19. Relações com Entidades Nacionais e Regionais
20. Resseguro de Entidades Nacionais e Regionais
-21. Cooperação com Seguradoras e Resseguradoras Privadas
22. Limites de Garantia
23. Promoção de Investimentos
24. Garantia de Investimentos Patrocinados
IV. Disposições Financeiras
25. Gestão Financeira
26. Prêmios e Taxas
27. Da Alocação da Renda Líquida
28. Do Orçamento
29. Das Contas
V. Organização e Gestão
30. Estrutura da Agência
31. _Do Conselho
32. Da Junta
33. Do Presidente e do Quadro de Pessoal
34. Proibição de Atividade Políticas
35. Relação com Organismos r:qtem"aciOnais 36. Localização do Escritório Matriz
37. DepositárioS dos Haveres
38. Canal Competente de Comunicação
VI. Votação, Ajuste de Subscrições e Representação
39. Votação e Ajuste de Subscrições
40. Votação no Conselho
41. Eleição dos Diretores
42. Da Votação em Junta Diretora
VII. Privilégios e Imunidades
43. Propósito'S do Capítulo
44. Procedimento Judicial
45. Dos Haveres
46. Dos Arquivos e ComunicaçôeS
47. Da Tributação
48. FuncionáriOs -da Agência49. Aplicação do Capítulo
50. Renúncia a Direitos
_
VIII. Retirada, Suspensão de Membros e Encerramento
das Operações
51. Da Retirada
52. Da Suspensão
53. Direitos e Deveres de Estados que DeiXare-m de s~r
Membros
54. Suspensão de Operações
55. Da Liquidação
IX. Solução de Cori(lito~
_
.
56. Interpretação e Aplicação da Convenção
___57. _Çol!f.li!Os _ent['e .a_ Agência ~ ;Estados-Membros
58. Coriflitos que Envolvem Titulares_ de Garantias ou
Resseguros ·
X. Emendas

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

4438 Terça-feira 9
59.
60.
XL
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACfONAL (Seçao II)

Emendas do Conselho
Procedimento
Disposições Finais
Entrada em Vigor
Da Inauguração
Depositário
Registro
Notificação
AplicaçãO TerTitofíal
Revisões Periódicas

Anexo I: Garanti:is aos IfiVéstlmé"iitoS---rauUcinados nos

Termos do Artigo 24
1. Do Patrocínio
2. Do Fundo Fiduciário de Patrocínio
3. Chamadas a Contribuições dos Membros Patrocinadores
4. Avaliação de Moedas e Reembolsos

5. Resseguros
6. Princípios Operacionais
7. Votação
Anexo II: Resolução de Conflitos enti-e um Membro e
a AgênCia nos Termos do- Artigo 57
1. Aplicação do Anexo

2. Da Negociação
3. Dã. -Conciliação
4. Da Arbitragem
5. Notificações Judiciais
Relação A: Membros e Subscrições
Relação B: Eleição dos Diretóres
CONVENÇÁO QUE ESTABELECE A.ÃGtNCIA
MULTILATERAL DE.GARANTIA
PARA INVESTIMENTOS . ..
PREÂMBULO
Os Esta-dos COntratáõ.tes
Considerando__a necessidade de fortalecer a cooperação
internacional com vistas ao desenvolvimento económico e a
promover que para ele contribuam o investimento estrangeiro
em geral e o de natureza privada em particular;Ciehtes de que o fluxo de investimento estrangeiro para
os países em desenvolvimento seria facilitado e encorajado
pela dimiimição dos receios relativos a riscos_ não-comerciais;
Desejosos de aumentar o fluxo, em direção aos países

em desenvolvimento, de capital e tecnologia com finalidades
produtivas em condições adequadas às necessidades de desenvolvimento daqueles países, com base em padrões justos
e estáveis de tratamento do investimento estrangeiro.
Convencidos de que a Agência Multilateral de Garantia
para Investimentos pode desempenhar importante papel para
encorajar o investimento estrangeiro como elem,epto complementar de programas de garantias regionais e de seguradores
privados que atuem na área dos riscos não-comerciais; e
Cíentes- de que uma tal Agência deveria, na medida do
possível, cumprir suas obrigações sem recorrer a seu capital
exigível e de que tal objctivo seria promoVido pel_a melhora
constante das condições de investimento_.
Concordam no_ que segue:
CAPÍTULO I
Fundação, Estatuto, Propósítõs e Ddín1ÇõeS
ARTIGO 1
Estabelecimento e Estatuto da Agência
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(a) A presente Convenção cria a Agência Multílateral
de Garantia para Investimentos (doravante denominada
Agência).
.
(b) A Agência dispod de personalidade jur1dica plena
e, em particular. estará habilitada a:
(i) contratar;
__
(ii) adquirir e dispor de bens móveis e imóveis; e
__ (iii) iniciar açóes judiciais.
-- ·
ART!G02.
Objetivo e_ Propósitos
O objetivo da Agência é prOinovei o fluxo de investi-

mentos produtivos _entre os países-Membro~ e, em particular,
os -fluxOs djrigidos aos membros em desenvolvimento, complementando. dessa forma, as atividades do Ba.nco InternaciOnal
para a Reconstrução e o Des_envolvimento (doravante denominado Banco), a Corporação Internacional de Financiamento
e outras instituiçÇ)es interna~~ov.ãis de fiiJ.anciamento para o
desenvolvimento.
.
Com vistas a atingir seu objetivo, a Agência deverá:
(a) Expedir garantias, que incluam-Co-segui"os.~ ~essegu
ros, contra riscos não-comerciais relativos a investimentos éfetuados em um país-membro por parte de outros países-meiÍ:J.bro$:;
.
_
{b) realizar as gestões conlplementares cabíveis para -promover o fluxo de investimentos dirigídos aos países em desenvolvimento, ben:tcomo aquele existente entre eles; e
(c) exercitar quaiSqUer aúibuíções necessáriaS ou deSejáveis para a promoção de se_l_lobjetivo.
A Agência pautar-se-á, para todas suas decisões, pelo
disposto neste Artigo.
·
ARTIG03.
·Defmições
Para os propósitos da presente Convenção:
(a) HMembro significa o Estado em relação ao qual a
Pi"esente Convenção se encontra em vigor de acordo com
o Artigo 61.
.
(b) "País anfitrião" ou "Governo anfitrião" significa o
membro, seu governo ou qualquer autoridade pública de um
membro em cujo território, -conforme definido no Artigo 66,
se localizará um invesffmentOt:fue foi garantido ou ressegurado
pela Agência, ou que por ela estiver sendo considerado Para
a concessão da correspondente garantia ou de resseguro.
(c) Um "país-membro em vias de desenvolvimento" significa o membro que corno tal figura na anexa RelaçãO: A,
que poderá ser alterada eventualmente pelo Conselho de Governadores (doravante denominado Conselho) de que trata
o Artigo 30.
(d) Uma "maioria especial" significa o Voto afirmativo
de pelo menos dois terços dos votos representando pelo menos
cinqüenta e cinco por cento das aç_ões subscritas co~<? capital
_da Agência.
(e) Uma "moeda de curso livre'• significa (i) qualquer
moeda assim denominada pelo Fundo Monetário Internacional e (ii) qualquer outra moeda livremente disponível e efetivamente utilizáv~l que a Junta Diretora referida no Artigo 30
(doravante denominada Junta) determina para os propósitos
da presente Convenção após consultas com o Fundo Monetário Internacional e mediante aprovação do país emitente
da moeda em tela.
CAPÍTULO II
Dos membros__ e do Capital
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ARTIG04
Dos Membros
(a) A Participação na- AgênCia estará aberta a todos os
paísesRmembros do Banco e à Suiça. -(b) Serão denominados membros fundadores os Estados
relacioq.adps na anexa Relação A que ratifiquem a presente
Convenção até 30 de outubro de 1987.
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(b) A chamada a integralizar a subscrição de ações deverá

ser uniforme para todas as ações.
(c) No caso de que a quantia arrecadada pela Agência
com respeito a qualquer chamada a integralizar ações for insuficierite para fazer face as -Obríg::ições que originaram a· chamada, poderá ela fazer novas chamadas com base em subscrições
a integralizar até qtie a qUantia arreCadada Tór Suficiente para
satisfazer as mencionadas obrigações.
_ .
_
_
ARTIGOS
. -- (d) As obrigações finallceiraS refére_ütes às- aÇões limita.r~ _Do Capital
se-ão à proporção ainda não paga do preço de lançamento
(a) O estoque de capital autorizado para a Agência deve- - das mesmas.
rá ser de um bilhão de Direitos Especiais de Saque (DES
ARTIG09
1.000.000.000). O capital será distribuido em 100.000 ações
Ã valiação de Moedas
de 10.000-DES c-ada uma, a serem postas à disposição__ _dos
Sempre que, para os propósitos da presente convenção
Membros para subscrição. Todas as obrigações de pagamento
dos rnembros_com referência ao estoque de capital deverão for necessária avaliar uma moeda em termos de outra, esse
ser integralizadas com base no valor médio do DES com rela- valor será derterminado pela Agência após corisulta ao Fundo
ção ao dólar norte-americano no perfodo de 1~' de- janeiro Monetário Internacional.
de 1981 a 30 de junho de 1985. Esse valor é de US$1 ,082
ARTIGO 10
por Direito Especial de Saque.
Reembolso
(b) O estOque de capital deverá aumentar ao ser admitido
(a) Logo que possível, a Agência devolverá aos membros
um novo membro n~ medida em que as ações então disponíveis as quantias pagas em virtude do capital s_ubscrito, se e na
sejam insuficientes para satisfazer as condições do Artigo_ 6 m~dida em que:
no que se refere às ações a serem subscritas pelo membro
(i) a chamada tiver sido feita para pagar obrigação resulem questão._
tante de contrato de garatia ou ress_eguro que permita a Agên(c) O esto-que de capital da AgênCia pOderá ser aumen- da recuperar seu pagamento, no todo ou em parte, em moeda
tado, em qualquer tempo, por decisão adotada pelo Conselho de livre curso; ou
por maioria especial.
(ii) a chamada tiver sido feita em função de algum mem- bro" ter _deixado de aportar o correspondente pag~mento em
ARTIG06
determinado momento, te_ndo, no entanto, cumprido essa
Subscrição das Ações
Cada membro fundador da Agéncia deVerá sUbscrever obrigação posteriormente no todo ou em parte; ou
(üi) o Coriselho determinar por maiOria especial que a
n~mero de ações equivalente ao estoque de capital a ele atriposição
financeka da Agência a faculta a reembolsar as quanbuído na Anexa Relação A. TOdos os demais membros· deverão subscrever o número de açõe's determinado pelo Conselho, tias em questão com base nas receitas da- Agênciã.
(b) Qualquer reembolso realizado com base neste Artigo
nos termos e nas condições que _este decidir, mas em nenhum
deverá
ser feito em moeda conVersível mantendo a proporção
·caso a preço__ inferior ao_ de lançamento. Nenhum membro
poderá subscrever menos de cinqüenta ações. O Conselho entre os pagamentos feitos pelo membro em questão e o total
poderá estabelecer regras pelas quais os_ membros possam dos pagamentos realizados em função de chamadas anteriores
ao mencionado reembolso.
subscrever ações adicionais do capital autorizado.
(c) Montante equivalente aos reembolsos realizados nos
t~rmos _do presente Artigo a um membro torna-se-ão parte
ARTIGO?
das obrigações desse membro em relação ·ao capital exigível
Divisão e IntegraUzação do Capital Subscrito
nos termos do Artigo 7 (ii). · ·· ·
A subscrição inicial de caQa_ membro deyerá ser paga
como segue:
CAPÍTULO III
(i) Dentro dos 90 dias seguintes à entrada em vigor da
Das Operações
presente Convenção no concernente ao membro em tela, dez
ARTIGO II
por cento do preço de cada ação deverão ser pagos à vista,
Riscos Cobe'rtOs
conforme estipulado no inciso (a) do Artigo 8; outros dez
por cento _deverão ser pagos_na_ forma de notas promissórias
(a) De acordo com o determinado pelas Seções (b) e.
não-negociáVeis- e sem-juros, Ou por nieio de obrigações equi(c), a seguir a Agência poderá g'arà.O.tir investimeritos considevalentes, exigíveis por dedsão- do Conselho nos casos de necesrados elegíveis contia perdas reSultantes de um ou mais dos
sidade de a Agência cumprir suas- obrigações.
seguintes tipos de risco:
(ii) O Testante será integralizado de acordo com decisão
(i) Tranferéncias
....
da Agência, à vista da necessidade de curÍl.prir suas obrigações.
a introdução, por qualquer governo-anfitriãO, de restrições para a transferência ao exterior, do seu território, de
ARTIGOS
- sua moeda para conversão a uma_ moeda de curso livre _ou_
Pagamento de Subscrição de Ações
a qualquer moeda aceitáavel para o depositário da garantia,
incluindo a não-adoção, por parte desse Gove.rnd, ·de provi(a) O pagamento de subscrições deverá ser feito em moeda de curso livre, com exceção dos países em desenvolvimento, -dência para reagir dentro de um período razoável de tempo
ao pedido do citado depositário no sentido de realizar a transC!JjOs pagamentos poderão ser realizados com suas próprias
ferência em questão;
moedas até o limite de vinte e cinco por cento da integralização
(ii) Expropriação e Medidas Assemelhadas
exigível com base no f>.rtigo 7 (i).
c

4440 Terçawfeira 9

DlÂRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seçào II).

Junho de 1992

qualquer ação ou omissão legislativa ou administrativa
(ii) a observância das le.is e dos reg~lamentos locais sobre
atribuível ao ·gove-rn·o;;anfitrião que tenha o efeito __de privar investimentos;
o titular de uma garantia da sua propriedade ou seu controle,
(iii) a coerência entre_ o i"nvestinlento e os objetivos de
ou de um lucro substancial provindo do seu investimento ~ese.n.vOlvimento e as prioJ.i_dades_c!etçrminados pelo Çioverno
com exceção de medidas não-discrimiilátõrüis de- aplica-ção
do país anfitrião; e
_
geral que os governos normalmente adotam com a. finalidade
- -(iv). aS cqndições d~~ investimento no país' arifitrião, inde regular as atividades económicas etn seus territórios;
cluindo a disponibilidaOe 'de tratamento justo e=iinparcial,
···
(iii) Quebra de Contrato
bem como de proteção legal para o investimento:
qualquer repúdio ou quebra de contrato por parte de
ARTIGO 13
inn governo em relação ao titular de uma garantia, quando
Investidores Contemplados
(a) o titular da garantia não tiver recurso a meios judiciais
ou de arbitragem para· determinar a indenizaçcto· correspon(a) Qualquer pessoa "física oU jurídica poderá candidaw
tar-se a uma garãntiã_ da Agência desde que: . .
dente, ou (b) uma decisão por parte desses meios não for
(i) a pessoa jurídica Sejá 'cídadãos de país.:membro difecomunicada no período de tempo razoável prescritO rios conrente do País anfitrião; · ··· ·
-' ·
tratos de garantia de acordo com os regulamentos da Agência;
ou (c) quando· uma decisão desse gênero não possa-ser execu· · (ii) a pesSOa jurídica estêja e~~àbeíecida -e tenha sua plintada; e
Cipal sede de atividade·s em um país-membro ou· tenha como
-'detentores do seU capital um p3fs-membro, paíseS.:-membros
(iv) GuerrâS e DistUTbios Civis
qualquer ação militar ou distúrbio- Civil-em qUãlqUer -terriou çidadãos d~sSes pa'íSes, desde que em nenhum desses casos
se trate do país anfitrião; e
tório do país anfifrião parte da presente ConvehÇãó deverá
(iii) a- pessoa juríc;HCa ·em -qUeStãO~- independentemente
motivar aplicação· do Artigo 66.
. . __
_ .
_:
do fató de ser propriedade priv~da ou nãol opere em bases
(b) Com base no-pedido conjunto do investidor e do
cOineTciais. · ·
··· ··
·
·
país anfitrião, ·a JUnta- poãCi"~Ca-provar; por -maioria ·especial,
a ·conce'ssão da cobertura nos termos deste ·Arrigb- a riscos
(b) No caso de que o investidor tenha mais de uma naciow
nalidade, 'para os propósitos da SeÇão (ã.), 'supra, ·a- nacionaespecífi~ps, de índole não-comercial outros qUe aqueles referidos na Seção (a), supra, mas em nenhum cisO ao- fisco de
lidade outorgada pelo paí~-me·~bro, deverá preValecer Sobre
desvalorização ou-de depreciação de moeda.
a de não-membro, e a nacionalidade do país.:.anfitriãõ deverá
(c) Não serão cobertas perdas resultantes das seguintes prevalecer, sobre a de qualquer outro membro.
circunstânciaS: -- -- - - - ·
(c) Nos caso' de aplicações conjuritiis do investidor e do
(i) qualqll;er ação ou omissão gOvernanierital-Corii a qual
país-anfitrião, a Junta, _POE_ mai<?r_ia especial, poderá estendei
o critério de elegibilidade a pessoa física que seja· cidadãos
o titular da garantia estiver de acordo ou pela qual ela for
de país-anfitrião ou a pessoa furídic·a estabelecida nesse -país
responsável;
(iii) qUalquer açáo .ou omissão governamental ou qual~ ou cuja maioria a:cioõ.ária seja detida" por cidadãos desse país,
quer outra circunstância que ocorra antes da c-onclusão do desde que os haveres investidos tenham sido transferidos do
·
contrato de garantia.
~x~eri~~ para <? ~es~o.. ARTIG014
ARTIGO 12
Países Anfitriões Contemplados
. Investimentos Contemplados
· ·Somente serão garantidos, nos termos do presente Capí,(a) Entr~ os Investimentos contemplados como.el~gíveis
tulo, investimentos a serem realizados no territórii:i de um
P!lra. cobei-t'urã. estará o capital aplicado a juro, incluindo emmembro.
· ·
'
prestimqs de médio ou 10ngo prazos feítO_s ou garantidos por
ARTIGO 15
titul.ares de ações na eri:ipi-esa envolvida, bem cOniõ as formas
de investimento direto que venham a ser deti!l-ininadãs' peta
APrOvaÇão dO País~Anfitrião
.
Junta.
A Agência nãÕ celébrã.rá cOntra'tó 'de garantia enqUanto
(b) A Junta, mediante maioria especial; poderá estender o país anfitrião não houver aprovado que ela estenda uma
a elegibilidade a qualquer outra forma de investimento de garantia .contra os riscos a serem cobertos.
médio ou longo prazos; todavia empréstimOS que não os menARTIGO 16
. cionados no inciso (a), supra, somente poderão ser-contemplados se estiverem relacionados a um investimento específico
Dos Termos e Condições
que 3. Agência garanta' ou Virá a garantii":
-OS terrrio's e ·cohdições de to-do- contrato de gararitia s'e~o
· ·(c) As'garantias-devefão restringir'-S:e aos investimeÍltos d~t~rm.il.la~os pela AgênCia cohforme regras e regulani~ntos
a· serem' feitos aPós o regfstro do pedido de garantia junto adotados pela J~nt~; d~sde ·que não corresponda- à Agência
a Agência.· Esses investiinentos poderãO i_ncluir:
·
· cobrir a perda total .do ip.vesti_niento -óbJeto de garantiá.'- Os
(i) qualquer transferéncia de moeda estrangeira feita pa- contratos de garantia serão aprovadOs.Pelo Presidente da JUnw
ra modernizar, expandir ou desenvolver um investimento ta de_ acor~o com as instruções desta.
··
preexisterite;
ARTIGO
17
(ii) o uso de receitas provindas de irtvestimentos existen~
Pagamento de Indenizaçóes
tes e que poderiam de outra forma ser tranferidos para fora
·
,_,.
--dopaíSanfitrião.
(d) Ao garantir um investimento, â. Agência deverá avaO Pre_sidente, a critério da Junta, poderá decidir sobre
·
·
liar:
o pagamento de indenização ao titular de ga.fantia nos ter'm.Çs
(i) -a viabilidade ecOnómica do investimento e sua contii- do contrato de garantia e das políticas· que a Junta venha
buição ao desenvolvimento do país anfitrião;
a adotar. Os contratos de garantia deverão requerer dos -~t~~a-
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res de garantias que, antes de procurar ol.,ter ressarcimento
da Agência, tentem- outrõS -recursos-administrativos cabíveis,
sempre que estes lhe~ sejam facultados pelas leiS do país-anfitrião. OS referidos C_(mtratos podedO- prever o tràriscUrso
de períodos razoáveis entre a ocorrência de fatos_que originem
a necessida'de da indeniZaç30 e o 'efet~v:o-pag3.1nento da mesma.
ARTIGO 18
Sob-Rogação
(a) No ato do pagamento ou ao concordar com o pagamento de compensação ao_ titular de uma garat:Jtia,,a Ag~JJ.ci~
tornar-se':"á, parte Sub-rogada eril relação aos _ qireitos .ou às
indenizações c'onCernenteS ·ao investimepto objeto de garantia
que o titular desta possa ter contra o_ país-anfitrião e outras
partes. O" coritra'to de_ g4ranii;;t estabelecerá os termos e as
condições Para uma tal sub-rogação.
· · · - .· . · .
(b) Osdireitos da Agência referentes à SeÇão (af, supra,
deverão ser reconhecidos por todos os membros.
(c) Montantes rec~bidos pela Agência na moeda do paísanfitriãO· na- Çrualida_de de parte sub-rogada de acordo com
a Seção (a), 'supi-à, receberão do. mencionado país,_no q~e
conce:ne. aQ &eu. uso e conversão, o tratamento mais favo,rável
a que tais fuitdOs teriam direito no c3s0_ -de terem sido _transferidos ao titular cta garanti~. ~fi qu_aícjuú h~pó_tese, essas quantias poderão Ser utilizadas p~la Agê1,1cia para _o -pagamento
de gastos admini~\rati\.'OS e. outros c.ustQs. A A,gênc~a. t~mbém
deverá estabelecer acordos com paíseS-anfitriõe:nlo c:j_ue _respeita a outros usos para os mencionados montantes, na medida
em que estas não' forem de curso livre.
.
. ''
';
. '
'.
, • , ARTIGO 19
Relação ~:om E1,1tidades Nacionais e Re?ionais
A Agência cooperará com entidadesde'país-es-membros
ou com entidades regionais"eni qUé-'a maiOria do capital seja
detido por países-membros e que desenvolvam atividades similares às da Agência, tentando complementar _suas atividades
com vistas a maxiriiizar-_taõto ~ efiCi~ncia 'dos seus respectivos
serviÇos quahto sua coÍltribtÍição a um fluxo crescente de inVe's~
timento eStrangeiro. Para esse fim, a Agência poderá concluir
acordos com as mencionadas· .eritidades no que concerne ao
detalh~mento des~a ~~ope~a_ção~ -~JP-. ~sp~c:ial no referente às
mod~hdades de re;;~e~ro e C?-s~g~rp; ,
,. ...
·ARTIG020
Resseguro de Entidades Nacionais e Regionais
(a) A Agência pOderá ajustar resseguros com respeito
a investimentos específicõS que cubram perdas oriundas de
um Qq. mais riscos qã;o-conierCiais 'sub_scriiO_s·por _um país-membros. ou uma agência ·govémainental de'sse paíS ou _por uma
agêncià de garantia dC'inV~siiirie,D!ó re~Onal ~~úiue ~ maiori.a
do .capital, seja de propriedade de países-membros, A Jun_ta,
pqr mâiO_i-iil espedãl,, pres~reve;rá çom certa freqUência os limi:eS lnáXinlos para a:s obrigaçõe~ de contingê~~ia a sererr,t a~s.u
midas nos casos de contratos 'de r~sseguros. No que respeita
a investimentos específicos qué tenham sido realizados mais
de doze meses antes da apresentação de pedido de resseguro
à Agência, a qliãntia máxima ·será inicialmente de dez por
centp do total das .obrigações de contingência~ da Agência
no~ _té:rmos do presente Capítulo. As condições de elegibilidaÇ.e especificadas nos Artigos 11 a 14 aplicar-se_-ão às operações. de resseguro; todavia, nesses casos não se e?'igirá que
o irivcitimento seja realizado após o pedido de resseguro.
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(b) Os direitos e. Obrigações mútuos entre a Agência e
a agência ou o paíS be:neficiário de_ resserguro serão estabelecidos em _contratos_de. resseguro que serão submetidos às regras é aos regulamentos esrabelecidos pela Junta. A Junta
de.verá aprovar cada contrato de resseguro que cubra investimento realizado antes da apresentação do correspondente pedido de resseguro à Agência,_com vistas a minimizar os riscos,
a assegurar. que a Agência receba prêmios-proporcioriaiS aos
riscos cobertos, bem como a assegurar que a entidade objet_o
de resseguro esteja disposta a promover novos investimentos
em pafses-membro"s em des_envolvimento.
(c) Na medida _do_ possível, a Agência assegurará para
s_i o.u para a entidade .beneficiária de resseguro os direitos
qe ~ul=!-rogação ou arbitragem equivalentes ao que teria a
Agência no caso de ser garante principal. Os termos e as
condições do resseguro deverão requerer que se recorra admil!istrativamente_, de acordo COJP o Artigo 17, antes de. procurar
obter indenização da Agência. A sub-rogaçã~ terá efeitos com
relação ao país-anfitrião_somente ap:ós sua aprovaçãO do resseguro concedido pela Agência. A ~gência deverá iQ.cluir ~ nos
contratos-de resseguro, cláusulas que requeiram da p-arte assegurada a devida dil~gência na bu$ca da i~J.de.niza.Ção ou dos
direitõs de:vidos em_ funç~q do invc:_:stimento beneficiário do
res~egu~o., ,
ARTIG021
Cooperação com SegUradoras e ReSseguradoras Privadas (a) A Agência poderá estabelecer acordos com empresas
seguradoras em países-membros de molde a ampliar suas operações e a encorajar essas firmas a fornecerem cobertura para
riscos não-comerciais ·em membros em desenvolvimento sob.
condições-semelhantes às aplicadas pela Agência. TaiS arranjos poderão incluir a cóncessáo de resseguro por parte da
Agência, conforme termos, condições e procedi~entos explicitados no Artigo 20.
(b) A Agência poderá ressegurar, no todo ou em parte,
junto a qualquer idade de resseguros., ,qualquer resseguro por
esta concluído.
(c) A-Agência tentará, em espeCiá.l, garanti! irivestimen-:
tos ·para os ·quais Umà cobertura equivalente, sob .condições.
razoáveis·, ·não seja cOncedida por s_egurador~s <;>u ressegur'a??r~ particulares.
ARTIG022
Limites da Garantia
(a) Com exceçã6. de orientação .contrária Qo Co.nselho~
adotada por maiori~ú~special, o total ?as obrigações d,e c.ontin~
gência que a Agência poderá assumir nos termos do ,presente
Capítulo não poder~ superar cento e cinqüenta por cento
dO capital subscrito e de suas reservas disponíveis, incluindo-se
nisso a p"r"Oporção da cobertura de resseguros determinada
pela Junta. A Junta deverá periodicamente reavã.Üar· o perfil
de risco da carteira à luz da sua experiência com indenizações,
grau de diversificaçãQ de riscos, cobertura de resseguros e
outros fatores relevantes, com vistas a avaliar a eventual necessidade de que o Conselho recomende mudanças no nív~l máxi:. .
mo agregado de reservas. Essa quantia máxiina -determinada
pelo Conselho não poderá em nenhuma CircunstânCÍa ser superior a cinco vezes o capital subscrito disponível, su:;ts reservas
e a- proporção da cObertura de resseguro· que seja julgada
adequada.
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(b) Sem prejuízo do limite geral da garantia refqida na
Seção (a), supra, a Junta poderá Prescrever:
(i) níveis máximos de cobertura de contingênCias que
possam ser assumidos pela Agência s·ob os termos do presente
Capítulo para todas- as garimtias estendidas aos investid_oresde cada um dos países~membros. Para determinar esses níveis
máxíinos, a Junta dará a devida atenção a participação do
membro_ em apreço no capital da Agência e necessidade de_
aplicar limites mais liberais com relação aos investimentos
oriUndos de membros em desenvolvimento; e
(ii) níveis máXimo~ de cobertura â.e contingência que possam ser assumidos pela Agência com relação a fatores de
diversífiCclção, tais Como: projetes "índiviáuais, países-anfitriões e 'tipos de investimento ou de risco.
ARTIG023
Promoção de Investimentos
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AATIG025
Administração Financeira
A Agência deverá realizar suas atividades de acordo com
a boa prática negoCial e- de aàmin1S-tnlÇã6 finaitceiià, -Comvistas a manter, em todas as circunstâncias, sua capacidade
de fazer face a suas obrigações financeiraS.

ARTIG026
Prêmios e Taxas
A Agência deverá estabelecer e periodicamente rever
as tarif~s__qos prêmios, das taxas e de outros encargos, se
os houver, que~~ apliquem a ca~a tipo de risco. · -

ARTIGO 27-~
Receita Líquida
(a) Sem prejuízo do previsto na Seção (a) (iii) do art.
10, a agência deverá formar reservas a partir das suas receitas
líquidas até totalizar cinco vezes o--capital subscrito na agência.
(b) Depois--de as reservas da agência terem atingido o
nível prescrito na Seçáo (a), supra, jJ"COnselho deverá decidir
se, e até que ponto, a receita líquida deverá ser alocada para
formação de reserva-s, para distribuição-aos membros ou p·ara
outras finalidade~. Qualq~er distribuição de rec~ita- líquida
aos países-membros deverá ser realizada proporcionalmente
à participação de cada um no capital da agência, nos termos
de decisão adotada pelo Conselho por meio de maioria especial.
ARTIGO 28
Orçamento
O Presidente deverá elaborar _um _orçamento anual de
receitas e despe-sas da agência a ser aprovado pela junta.
ARTIG029.
~
Rendição de ContaS
Alo~~ão d~

(a) ,A Agência deverá realizar pesquisas, tomar IniCiativas para promover flux-Os de invCstirilêilto e disseminar informações sobre oportunidades de investimento em pafses-membros em desenvolvimento, com vistas a melhorar a atmosfera
para os fluxos de investimentOs Cstrãngeiro~- para esses países.
A pedido de um país-membro, poderá a Agência fornecer
assistência -e: conselhos técnicoS p3ra· riielhõrar as cándições
nos territórios daquele membro. Ao realizar essas atividades,
deverá a Agência:
- ---_
(i) pautar-se pelos acordos sobre investimentos entre. os
países-membros;
(ii) procurar eliminar obstáculos ao fluxo de investíirientos aos países-membros em desenv0lvimento~ tanto nos paísesmembros desenvolvidos quanto nos em. desenvolvimento; e
(iii) --coordenar-se com outras agéncTãs iilteressadas na
promoção de iri.vcstiniciltõS es-trai1fe"if0s, e; ein particular,
com a Corporação de Financiamento internaciOnal.
(b) A Agência deverá também:
(i) encoraja-r ã: resolUÇão amigável de coilfHtos entre investidores e países anfitriões;
(ii) tentar co-ncluir aCordos com pa(ses-membros em desenvolvimento e-, em particUlar, com paf.'\eS iiilTitfiões em potencial, nos quais se assegure que a Agê.ncía, com relação
aos investimentos que garantir, obtenha um tnltaD_1_ento pel_o
menos tão favorável quanto o concedido pelo país-membro,
em acordo relativo a investimentos~ aO Estado ou agência
que os garanta. Esses acordos deverão ser aprovados pela
maioria especial da Junta; e
(iii) promover e ~faCilitar à Cõnclusáo de- acordos para
a promoção e proteção dos investimentOs-entre países-meiii.brm;;
(c) A Agência deverá dar especial atenção, em seus esforços promocionais, à importância de aumentar o fluxo de investimentos entre os""pa(ses-mcmbros em deSenvolvimento.
ARTIGO 24
Da Garantia dos Investimentos Patrocinados
Para além das operações de garantía iniciadas pela Agência nos termos do presente Capítulo, a AgênCia poderá garantir investimentos nos termos dos arranjos de patrocínio previstos no-Anexo Lâa presente Convenção.
CAPITULO IV
Disposições Fin-ailcciras

A âgência deverá publicar um Relatório Anual que inclua
o CSt8dd die suaS -COnteis e das contas do Fundo Fiduciário

de Patrocínio a que se- refere o Anexo I à presente ConVenção,
-segundo auditoria realiZada por auditores ·independentes. A
-agência fará circular entre os membros, a íntervalos adequ_ados, uma declaração sumária da sua situa-ção fina"ilceü'a;-b-em
como urna declaração de lucros e perdas demonstrativa dos
resultados das suas operações.
CAPÍTULO V
OrgaDização e Administração
~~ ~~~ ~ ARTIG030
Estrutura da Agência

A agênci_a--disporá, para e:;::ecutar as tarefas a que se p-roponha, de um Cons_elho de Governadores, uma Junta Diré:-tiva, um Presidente e um quadro de pessoal.
' ·

ARTIG031
Do Conselho
(a) Todos os poderes da agência -deverão ser atribuídos
ao Conselho, com exCeção dos poderes que, segundo os termos
da pres_ente Convenção, forem atribuídos a outros órgãos da
agência. O co-nselho poderá delegar à Junta o exercício de
quaisquer poderes, exceto os que seguem:
(i) admitir novos membros e determinar as condiçÇ)es. Qa
sUa ãdmissão;
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(ii) suspender qualquer dos membros;
(iii) decidir sobre qualquer aumento ou_dimi_:O.!.Iiççio de

capital;
(iv) elevar o limite -agregado das

disposto

ind~nizações,

conforme

n~ Seção

(a} dõ. artigo·22;
~·
(v) qualificar- um pafs.:meri:ibro de país em desenvolvi-

mento, conforme a SeçãO (cl do artigo 3;
(vi) classificar Um-iloVo membro como pertencente à Ca,tegoria I ou à Categoríã IT para fins d.e votação de acordo

com a Seção (a) do artigo 39, bem como reclassificar um
país-membro para esse_s_roesmos fins; _-_____ _
(vii) estabelecer a remuneração do.s Diretores e de §e~s
Suplentes;
__
(Viii) encerrar as operações e liquidar a agência;
(ix) distribuir os haveres aos países-membros no caso de

sobrevir uma liquidação;
(x) emendar a presente Convenção, seus an.e:xos c sua,_s
relações.
."
_
(b) O Conselho serã_cómposto por um Governador e
seu Suplente indicados por cada um dos membros da forma
que preferire-m. O Suplente não terá direito de-voto. exceto
na ausênçia do Djretor. titular. O Conselho escolherá um dos
Gõveinadores para exercer sua Presidência.
(c) O. Conselho realizará encontros ·anuais, bem_ com.o
outros que venham a ser convocados seja pelo Conselho seja
pela Junta. AJunta terá de.convoc.ar um.a re1,1ni~o do Conselho
sempre que solicitada_ por cinco membros ou por membros
que detenham pelo menos vinte e cinco por cento do total
de votos possíveis.
--
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(b) O Presidente será nomead_o pela Junta por indicação
do seu Presidente. O COnSelho determinará o salário e os
-- termos do contrato de serviço do Presidente.
(c) No desempenho das suas funções, o Presidente e seu
pesSCnil auxilíar estão -obrigados a ·respeitar _exclusivarnent~
a autOridade da agência. Tódomembro da agência deve respeitar o car:;lter intem&c.ional doS seus deveres_ e .. ~;vitará infl~l@_n
ciar o Presidente ou o pessoal auxiliar no desempenho das
suas funções.
(d) Para a indicação de pessoal, o Presídent_e, atendendo
ao interesse decisi_vo de- a-ssegurafQs· mais elevados padrões
de ef\ciência e cornpetéifc_ia.téchíca, deverá procurar a maior
representãtividade regiónal possível no cfue tange ao recrutamento de pessoal.
. _.
. _
=
(e) O Presidente e o quadio de- pessOal deverão manter,
em todo tempo·, a cOnfidencialidade das informações obtidas
no desempenho_ das ?Pt::raç~es da a~ên_~~~-

ARTIG034
PrOibição de Atividades Políticas
À- agência, a s_eu Presidente e _à sua _eq1,1ipe é veqaqo
inferferir nõs assuntos políticos de qualquer país-membro.
Sem prejuízo do .direito da _agência de_ ~ornar conp.e_c_il?lento
de todas_ as_ circunstâncias "que_ envolvia_~ _u~ Íl?-vestirnento",
nem o Presidente ne_m o quadro de pessoal deyerãQ__dei>;~r-se
influenciar pelo caráter político do membro ou membros envolvidos. Os fatores _que for~m r~levantes para suas decisões
deverão ser ponderados imparcialmente de molde a atingir
os objetivos estabelecido.s. no artigo 2.

ARTIGO 32.

. ARTIGO 35

Da Junta

RelaçõeS com Organizações Internacionais

_. ____ _

(a) A Junta será resPOnsável' pelas operações gerais da
Nos_ termos da presente Convenção, a agência deverá
agência e tómãrá'<jiJalquediiiclatiVa' eXigida: oli prevista pela cooperar com as Nações Unidas e com outras organizaçõe.s
presente CôtfvébÇão para desincumbir-se das suas re:sporisiinter governamentais com responsabilidades_especializadas em
bilidades.
campos correlatas, em especial o Banco e._a_Corporação de
(b) A Junta _deverá ser composta por não menos que- -Financiamento Internacional.
doze Diretores. O. riúmero de DifetOres pOderá ser ajustado
ARTIG036.
pelo Conselho para levar em consideração eventuais m_ud;;t.IJÇ.as
Localização dQ Escritório_ Matriz
na composição dos membros. Cada Dire~qr poderá apontar
(a) O escritório matriz da agência localizar~se-á em Waum Suplente com ·a'mplos poderes para a-gi"r em- seu lugar nas
f~~t~~ do Diretqr. Q ~resisf~n~e dQ _Ban,cp será "Rresidente -shington, D.C .• a Ifie·noS que o Cdrlselho, por meio de maioria
éspeCial~ decida estabelecê-lo em outra localidade.
qa JuntÇt e_x offi(:io_, .JllaS somente terá poder ~e voto para
(b) A agência poderá estabelecer outros escritórios n?decidir .casos -ae .empate:
__
medida das necessidades do seu trabalho.
(c) O Conselho determinará 6 mandato dos Piretores.
A prirrieiril Juitta Diretíva··se-ni-coilstituída pelÓ Con5elho por
ARTIG037
ocasião da inauguração da agência.
-DePositários
dos Haveres
(d) A Junta reunir-se-á por convoCaçãO- dO seú- Presi~
dente, por sua própria lilfCiãtlva 'OU ã pedido de três Diiefofes.
-·-cada rnerlibro indica!ií"seu Banco ·ceiltral como iõStítur_ - _ · _(e) Enquanto o Conselho não decidir se a agência deverá ção depositária em
contar com uma Junta em bas~_·p_erman_entes, os Diretores que ã agênci~ rriaritt=:i''reCUrsOS na~ -nro"eda desse membro ou
e seus Suplentes serão remunerado·s_apenaspai-a Cobfir o-Custo Outros hav-eres dã ãgênc1a~- N""o caso· de _o membro não dispor
da Sua· presença nOS ençQnt.cqs da Jupta e para desincumbir-se de Banco Central, deverá indicar para esse propósito outro
de outras funções ofieiajs em representação da. agêricia. Ao o:fganismo que ·seja aceito p-ela ·agência-:.
ARTIG038.
estabelecer-se a- Junta em bases permanentes, os Diretores
e-Suplentes serão remunerados de acordo com d_eç:isão do
Can~l .Competente de Cmituilicação
·''"
'-~--~-'C~
Conselho.
(a) Cada membro indicará uma autqrida_de adeq!J.ada pa:ra: .CQID:unicar-se i::orn :ã_·agência :p.o qt,~e respeita a qualquer
.ARTIG033 ..
assunto yincutà.Çio _à pfeSeiite Coitve.nÇãcC'A" ágêiicfa pode:rá
Do Presidente e do Quadro de Pessoal
considerar que as informações deS:sa avtoJ;"id~d~ ,co_nstitt;~,~m
(a) O Presí~ente condu?;irá, sob o controle geral da Junta, info_rma_çõe_s o~Çiais do país-meinbro em questão. A pedido
os' assuntos qu_otidianos da agência. Será r_espoftsâVel pela de um país-m~mbro, a ag.,;nciã iniciará consultas ço_m ele no
organizaçãO, inàicã.çãcfe exOneração do seu_ pessoal au_:2Ciliar.
concernente ,aos temas enfocaçios D?S, ar~~gos ~-9-__a__ 21 ,e:-Hue
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se relacionem com entidades ou seguradoras do país em ques~ tação, por parte dos países-membros, de solicitações pata partão.
~ici,pár das subscrições em_ ~preço.
(b) Sempre que se requeiTa apiOv-ãÇão préVía- pOi parte-ART!G040
de um país-membro para qualquer ato da agência, consideDa Votação no Conselho
rar-se-á que esta foi concedida a menos que o -país em questão
(a) Cada Governadorpoderá apresentar o voto do pais
apresente objeção dentro de um período razoável estabelecido
pela agência para o· procedimento de notificação aõ inembro que representa. As decisões do Conselho serão adotadas pela
maioria dos votos, exceto quando a presente ConvenÇão disdo ato em questão.
por de forma diferente.
(b) O quorum para qualquer reunião do Conselho será
CAPÍTULO VI .
constituída por uma maioria dos Governadores que controlem
Da Votação, dos Ajustes de Subscrições e da Representação
pelo menos dois terços do total de votos possíveis.
(c) O Conselho poderá estabelecer, mediante regulamenARTIG039
to. procedimento para que a Junta, quando assim julgar conve-Da Votação ~ dos Ajustes de Subscrições
niente para a agência, possa requerer uma decisão do Conse(a) De molde a estabelecer procedimentos de votação lho sobre uma questão específica sem convocar uma reuniãO
que reflitam a coincidência de interesses na agência das duas do Conselho.
Categorias de Estados relacionados na Relação A da presente
ARTIG041
Convenção, bem como a importância da participaÇão finanDa Eleição dos Diretores
ceira de cada membro, cada país-membro disporá de 177 votos
de participação, mais um voto por cada ação de que o referido
(a) Os Diretores serão escolhidos d.e acordo com a relamembro seja titular.
ção B.
(b) Se em qualquer tempo dentro do período de trés
(b) Os Diretores permanecerão em seus cargos até a elei·
anos subseqüentes â entrada em vigor-da presente Convenção ção dos seus sucessores. No caso de que um cargo de Diretor
a soma dos votos de participação e de subscrição dos países- fique vago por mais de noventa dias antes do fim do respectivo
membros pertencentes a qualquer uma das duas classificações mandato. outro Diretor será eleito para cobrir o final do man ..
da Relação- A da presente Convenção cair para menos de dato pelos Governadores- que elegeram o Diretor anterior.
quarenta porcento do total de votos, os membros da Categoria A eleição dependerá de urna maioria de votos. Enquanto
em questão receberão o número de votos adicionais neces- o posto ficar vago, o Suplente- dO último Diretor exercerá
sários para que o poder de voto agregado da Categoria alcance suas atribuições, com exceção da de designar um Suplente ..
o patamar anteriormente -indicado. Esses votos adicionais seARTIG042
rão distribuídos entre os membros da Categoria de acordo
Da Votação na Junta
com o número de votos de subscrição de que cada um seja
(a) Cada_DiretÜÍ' p'odeiá' usar os 'votos dos pafses-mem·
titular no âmbito da Categoria. Os votõS adicionais --estatão
sujeitos a ajustamentos automáticOs para assegurar que a meri- bros cUjos votos o elegeram. Todos os VotoS qUe- o Diretor
cionada porcentagem se mantenha, ficando cancelados ao final tiver direito de usar serão apresentados como um bloco. A
não ser nos casos em que esta ConVenção disponha de niodo
supracitado período de três anos.
(c) Durante o terceiro ano após a entrada em vigor da diverso, as decisões da Junta serão adotadas por maioria de
presente Convenção, o Conselho deverá- revisar a alocação votos.
(b) o quorum para as reuniões da Junta será constituído
de ações e pautar suas decisões de acordo com os seguintes
por uma maioria de Diretores que controlam pelO menos metaprincípios:
de do tOtal- de votos.
(i) os votos dos membros deverão refletir o nível efetivo
(c) A Junta poderá estabelecer regulamento sobre pro.
de subscrições do capital da agéncia, bem como os votos de
cesso pelo qual seu Presidente, quando o julgar do interesse
participação definidos na Seção (a) do presente artigo;
(ü) as ações alocadas a países que não tenham assinado da Agência, possa requerer uma decisão da parte da Junta
a Convenção serão postas a disposição para redistribuição a respeito de assunto específico sem convocar Uma reunião
em favor dos demais membros de molde a permitir a paridade da mesma.
de votos entre as Categorias supracítadas; e
(Iii) o Conselho tomará medidas que facilitem aos memCAPÍTULO VII
bros subscrever as ações alocadas em seu favor.
Privilégios e Imunidades
(d) Dentro do período de três anos previsto na Seção
ARTIG043
(b) do presente artigo, todas as decisões do Conselho e da
Propósitos do Capitulo
Junta deverão ser adotadas mediante m3ioria especial, com
exceçáo das decisões que exijam uma maioria mais qualificada.
De molde a possibilitar o cumprimento das funções da
(e) No caso de que o estoque de capital da agência seja Agência, os privilégios e as imunidades estah4?lecidos no pre·
acrescido de acordo com a Seção (c) do artigo 5, todo- país- sente Capítulo deverão ser estendidos em favor da mesma
membro que assim o requerer será autorizado a subscrever nos territórios de cada um dos seus membros.
uma parte do referido aumento que seja proporcional à particiARTIG044
pação do capital por ele já subscrito em relação ao total do
Do Processo Judicial
estoque de capital da agência; todavia, nenhum membro será
obrigado a subscrever qualquer parte do aumento de capital.
Ações judiciais outras que as compreendidas no escopo
(t) o Conselho emitirá regulamentos concernentes a subs- dos arts. 57 e 58 somente poderão ser propostas contr;t.a
crições adicionais nos termos da Seção (e) deste artigoc Esses Agência perante tribunal cuja jurisdição abranja o território
regulamentos prescreverão limites de tempo p;:tra a apresen- de país-membro em que a referida Agência tenha um escritório
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ou tenha indicado um agente habilitado a receber notificações

judiciais. Não poderão ser propostas ações contra a Agência
(i) por parte de países~meinbros ou pessOas que os representem ou a suas reclam;:tções qq · (ij) em função de assuntos
de pessoal. Os bens~ os haveres da Agência não serão objeto
de execu_ção, seqüestro ou confisco, independentemente da
sua loçalizitção ou portador, antes de ter-se. "emitido .uma sen-

tenÇa chxiir3 a·AgêD.Cia:·· · - ·
,
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ARTIG048
Dos Funcionários da Agência
_ Todos os Governadores, piretores, Suplentes, o Presidente e o pessoal da Agência:
1
(i) terão imunidades contra processos judiciais no -que
respeita aos atos por _eles executados no desempenho de S.U<;!-S
funções o:{ic;iais;
·
(ü) no caso de os ·funcio-nários não s_erem cidadãps _dO
país-membro em que desempenham suas funções, terão direito às mesmas imunidade~ em r~lação a restrições à imigração,
requisitos de registro para estrangeiros, bem como gozarão
das mesmas facilidades conc:e:mentes a restrições cambiais··ae
que se beneficiam os representantes, funciOnários e empregados_de nív_el equivalente de o_utr_os países-membros; e
(iii) esses furiCioriários_ ieC~béião o mesmo tratamento
'réspeito âo direito- de ir e vir que é' cOricedido· aos representantes, funcionáriOs.-e ·empregàdos de -nívêl equivàlente dos
outros países membros.
·

ARTIG045
Dos Haveres
(a) Os._,bens e· haveres da Agência, iridependentemente
de lQc:a.l~zaçãCJ e portador,-não serão objeto de busCa, requisição,.con..fisço, ~xpropriação ou ·qualquer outra forma de seqüestro._em_ virtude. de iniciativas do Executivo ou do Legislativ.P.•... , ., ,. ...
. ..- .. (b) Na medida das necessidades operacionais Dos termos
da presente Convenção, todos os b<;ns e haveres da Agência
deverão ser isentos de restriÇões, regul_amentos, controles e
. ARTIGQ,49
moratórias de qualquer espécie; bens e haveres, transferidos
_Aplicação des~~ C3pítulo
à Agência como ·objeto de sub-rogaçáo ou sucessão por parte
Cada membro deverá tomar as medidas ne·cessárias no
de investidor que tenlia desfrutado de cobertura por parte
de .uma· entidade resseguiadora, serão -"isentos de restrições -seu próprio território a fim -de· efetivar; em termOs de sua
própria legislação, os princípios estabelecidos neste Capítulo
·cambíáis~·regula:mentos e outros controles em vigor no territó.
e
deverá infóimar à AgénCíã detalhadamente sobre as l:lledidas
rio'do país-membro em questão na medida em que o anteriOr
que estão sendo tom'adas nesse sentido.
titular tenha tido direito- â eSses benefícios.
- ARTIG0'50 ..
·(c) Para· os propósitos do presente Capítulo, o tei"mo "h3DESISTÊNCIA DE DIREITOS_ .
veres" inclui os bens do FUndo Fiduciário- de Patrocínio, referido no. Anexo I da presente Convenção,· e outros haVeres
As imunidades, isenções e privilégios previstos nesfe: CaadminiStrado-s pela Agência no deSempenho das suas funções. pítulo são garantidos no interess.e da, Agência e. poderão ser
• ' I ·•
•
objeto de desistência,)1a medida e na,S condições que a Agên·
,.•..• ARTIGO 46,
ci~ de\erminar, nos casos em que estas desistências. hão prejuQjquem.os_interesses da mesma.
.,.
~--~·'r·ri• 1 ,. ~-~·.- A~~i':~S•~-:Càm_~~i~aç_~~ _ .
.
~ PJ (a) Os-arquivos da Agência serãO invioláveis, onde _qu.er
CAPÍTULO VIII
,q~e se. encoritrem. - -., .
Retirada, SusPenSâô- c;te Membro e_
. (b) As -con:,tunicaç_ões oficiais -da Agêricia terão, da parte
de _cada um d.os m.ernbros, o mesmo trata.mento. acorQad.o
En~erramento da~_ Operaçõe~ _
às Comunicações. Úficiãis do Banco,
, ;· I I ! , •
ARTIG0 51
,-.~t- ., _ ,·r-· ~· 1.-• --.;'·',.·ARTIGO 47
Retirada
Dos Impostos
· Qualquer país-membro pode~á, depois de ti-és arios da
· ·· .-~: (a)-.A Agêrida;Sélls ·haVei:es, bens -e' ieteilás, berh~como entrada em vig()r c!_a presente_ Convenção eim 'relação a sf,
slt3S o'perações. e· trâris'açõe:s~ arito~tãdaS pefa CôDVe~riÇãO, se- retirar-se da Agêricia em qualquér teritpO- desde que comutã~ lsen~os de.ifripostos e direitos de' ímpOrta.ção. A Agêncía
nique por ·escrito à--·decisão: ao escritório matriz- _O.a Ag~ncia.
t.tiíibém·estarâ 'liVre de ónUs decorrentes da arrecadação ou A Agência notificâ.~á_ a recepção desta notifiqrção aO Banc"o
do pagamento de qualquer imposto ou tarifa.
-~- -· · ·
depositário desta Convenção. QUalQuer retirada s_~rá ~f~fivaqa
(b) Com exceção do que se refere ao pessoal local, não noventa dias após a·data em que a Agência acUsa! réCeb~menfo
se aplicarão impostos· i-elativos aos gastos da representação da notificação. O país-membro poãerá cancelar a notificação
pagos pela Agência,aos Governadores_ ou seus suplentes, nem _enquanto esta não ~õr efetivada. ·...
aos salários, ga~tos de i'epi'e_Séiitãção e outros emolumentos
ARTIG0 52
em favor do Presidente da Junta, dos Diretores e seus-Suplen; ~uspensão de Membro
tes, do Presidente OU 'ctO~pessoài da Ãgéncia.
(a) Se Um país-membro deiXa de honrar_ se.u_s :compro1};,; ~~(c)- Não_se aplicarã tributação de qualquer tipo a qualquer
.inv:~stimehto gaiã.ntido. -ou resSe gurado pela Agência (no que missos nos termos da presente ConVenção, o Conselho poderá
suspehdê-lo por maioria dos seus membros que exerçam maio&~'inclui qualquer renda que este produza) ou a--qualquer
__
apólice ressegurada pela Agência (üicluindo quaisquer prê- ria do total de votos possíveis~
(b) Enquanto durar sua suspensão, o país-membro nã-o
mios ou outras renQ.as d~la provjndos), independentemente
de titularidade (i) q u.e. Qisc:rimine _o_ mencionado investimento terá direitos, com exceção do_de i"etiÚ,lr-se, bem-como outros
ou apólice de seguro exclusivamente por envolver a Ag_ência; direitos previstos aeste Capitulo e no" Capítulo IX, nias perma'
OU '(ii) no caso de que ã base jurisdicional para a' menciOnada necerá sujeito a suas obrigações.
(c) Para os fins tle determinar a elegibilidade para uma
tn15Utação for a Idealização. de qualquer escritório ou instagarantia ou um resseguro a ser conc~dído nos termos d,o Capí~
lá~~ i:nantido pela Agêflda para realizar suas atividades.
•rt<'>~·

,;

----~-

.

.

-
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tulo III ou do Anexo I da presente Convenção, o

pafs~membro

objeto de suspensão não será tratado como Membro da Agên~
cia.
(d) O País-membro suspenso deixará automaticamente
de ser membro um ano depois da data da sua suspensão a
menos que o Conselho decida estender o período desta ou
revogá-Ia.
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CAPíTULO IX
Solução de Conflitos

(b) Sem prejuízo da Seção (a), supra, a Agência negociará com o Estado em pauta as respectivas reivindicações
e obrigações. Qualquer acordo nesse sentido terá de ser aprovado pela Junta.

ARTIG0 56
Interpretação e Aplicação da Presente Convenção
(a) Qualquer questão de interpretação ou aplicação- das
determinações desta Convenção que surja _entr~ qualquer
membro e a Agência ou entre membros da Agência deverá
ser submetida à decisão do Conselho. Qualquer país-membro
que seja especialmente afetado pela questão e que não esteja
representado por pessoa da sua nacionalidade na Junta poderá
enviar representante a qualquer reunião da Junta em que
se discuta a questão em apreço.
- (b) Em qualquer caso em que aJunta tenha tomado uma
decisão nos termos da Seção (a), supra, qUalquer membro
poderá requerer seja a mesma apreciada pelo Conselho, cuja
decisão -será definitiva. No aguardo dó" recurso ao Conselho,
a Agência, se julgar necessário, -poderá agir com base na
- decisão da Junta.

ARTIGO 54· - .
Suspensão das Operações

ARTIG0 57
Conflitos entre a Agência e seus Membros

(a) A Junta poderá, a seu critériO", suspender a emissão
de novas garantias po-r um período detci:rmiflado.
(b) Em uma emergência, a Junta poderá suspender todas
as atividades da Agência por um período não superior· à duração da emergência, desde que os necessári_os arranjos tenham
sido feitos parã- a proteção- dos interesses da Agência e de
terceiros.
(c) A decisão de suspender operações não terá efeitos
sobre as obrigações assumidas pelos países-membros nos t~r
mos da presente Convenção ou sobre as obrigações da Agência
em relação a titulares da apólice de garantia ou re_ssegurõ
ou, ainda, em relação a terceiros.

(a) Sem prejuízo do previsto no art. 56 e da Seção (b)
do presente artigo, qualquer conflito entre a Agência e um
membro ou urna agência desse merp.bro, bem como qualquer
conflito enrre a Agência e um país (ou agência desse país)
que tenha deixado de ser membro será decidido de acordo
com o procedimento estabelecido no Anexo II da presente
ConVenção.
__
.
-(b) Conflitos relativos a reivindicações ·da Agência atuando nolugar de um investidor deverão set resolvidos seja (i)
mediante o procedimento do Anexo II desta Convenção ou
(ii) mediante acordo a ser feito entre a Agência e o Membro
com rçlação ao método ou métodos alternativos para a solução
do conflito. Neste último caso, o Anexo. ILdesta Convençã_o
servirá comO base para o eventual acordo, a qual terá em
todos os casos de ser aprovado pela Junta mediante maioria
especial antes de que a Agência pOssa iniciar suas operaÇões
no território do país-membro em questão.
ARTIG0 58.
Conflitos entre Titulares de Garaittias ou Resseguros
Qu(!.lquer conflito que surja entre as partes de um contrato
-de garantia ou resseguro será submetido à arbitragem, a fim
de .ser resolvido de acordo com regras a serem estabelecidas
no contrato de garantia ou resseguro ou às quais este faça
referência.
-

ARTIG0 53
Direitos e Deveres dos
Estados que Deixarem de Ser Membro
(a) Ao deixar de ser membro, o Estado permanece sujeito, nos termos da presente Convenção, a todas as suas _obrigações, incluindo os contingerites, que estivessem ein viior antes
da efetivação da sua re-tirada.

ARTIG0 55
Liquidação
(a) O Conselho poderá, por maioria especial,· decidir
encerramento das operações da Agência e sua liquidação.
Nessa hipótese, a AgênCia encerrará sumr atividades, com exceção daquelas atinente~ à realização, conservação e preservação dos haveres, bem como ao ajuste de_ contas. Até _um
acordo final e a correspondente distrib_~içª() _dos have_!es, a
Agência continuará a existir e todos os dire_itos e as obrigações
dos países-membros nos termos desta COnvenção continUarão
intocados.
(b) Não se procederá a nenhuma distribuição de haveres
aos ·membros até que todas as indenizaçóes a titulares de
garantias e outros passivos em mãos de ter~iros tenQam sido
ajustados ou providenciados e até que o ConselhO decida
proceder à referida distribuição.
(c) Condicionada pelo que precede, a Agência distribuirá
seus haveres remanescentes entre os membros na proporção
do capital subscrito por cada país. A Agência tambéll'l: dis~riw
buirá quaisquer haveres remanescentes do Fundo Fiduciário
de Patrocínio referidO no Anexo 1 da presente Convenção
aos membros, patrocinadores proporcionalmente _à participação dos respectivos ínvestimeiltos nc) tOtal de ínVisthllentos
patrocinados. Nenhum país-m~mbro terá direito a sua parcela
dos haveres .do Fundo Fiduciário a menOs que esteja em dia
com suas obrigações junto à Agência. A _distribuição de haveres será realizada de acordo com determinações do Conselho
e da forma que este julgar justa eqüitativa.

o

CAPÍTULO X

EMENDAS
ARTIG0 59
Emendas do Conselho
(a) A presente Convenção e _seus Anexos poderão ser
mOdifiCadas ~edia_nte aprovaç_ão de trê_$ quintas partes dos
Governadores que _exeiçam quatrO quintas- partes do toial
de votos possíveis, desde que:
(i)_ qualquer eme~da que rnodif~que o ~ireito de __~etirada
da: Ag"ência previsto no art. 51 ou a limitação _d~s_ obrigaçóe$
pfevista_s_ na Seção (d) do ·art. 8 seja aprovada por unanimidade;e
(ii) qualquer emenda que modifique os arranjos de distribuição das perdas previstos nos artigos 1 e 3 do Anexo I
da presente Convenção no s-enti~o de aumentar as obrigações
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assumidas pelos meinbros requeira o voto afirmativo de cada
Governador representante dos membros afetados_. _
(b) As relações A e B à presente ConvenÇãO_ poderão
ser alteradas pelo Cons_elho por maioria especial.
(c) No caso de que uma emenda afete o previsto no Anexo I da presente ConvençãO, o total de votos__ deverá incluir
os votos adicionais alocados conforme no artigo 7 do referido

Anexo aos membros patrocinadores e aos países anfitriões
de investimentos patrocinad_os.

ARTIGO 60
Procedimento
Qualquer proposta de revisão da Convenção. seja apresentada por um Membro seja por um Governador o_u por
um Diretor, deverá ser comunicada ao Pres-idente da Junta
para ser apreciada por esta. No caso de que a emenda proposta
for recomendada pela Junta, será apresentada ao Conselho
de acordo com o artigo 59. Quando uma emenda for _aprovada
pelo Conselho, a Agênda-o ce-rtifiCará mediante comunicação
formal a todos os membros. As emendas_ deverãO passar a
vigorar para todos os países-membros dentro de noventa dias
após a comunicação fQmiã.l, a menos cJ.ue o -Conselho-especifique outra data.
CAPÍTULO XI
Disposições Finais
ARTIGO 61
Entrada em Vigor
(a) A presente Convenção deverá_ estar aberta à assinatura de representantes de todos os membros do Banco e da
Suíça, devendo ser sujeita--a- ratifíc3.ção, aceitação ou aprO-vação dos Estados signatários, de- acordO com seu_s prOcedimentos constitucio.nais.
·
(b) A presente Convenção deverá entrar em vigor no
dia em que o__ quinto instrumento de ratificaÇão, aceitação
ou aprovação for depositado em nome dos Estados signatários
da Categoria 1, e o dédmo qi.Jintõ dos referidos instrumentos
for depositado em nome dos países da Categoria II. Condição
prévia para o anterior é a de que a adesão desses Estados
represente, pelo menos, um terço do capital autorizado da
Agência prescrito no artigo
(c) Esta Convenção- entrará em vigoi para ·cada Estado
na data em que este fixar depósito do instrUmento de ratificação, aceitação-ou ãprovação da presente Convenção.
(d) No caso de que esta Convénção não tiver entrado
em vigor dentro de dois anos após sua assinatura, o Presidente
do Banco convocará uma conferência dos países interessados
para determinar o futuro curso da ação.

:s.

·

ARTIG062
Inauguração da Agência
Ao entrar em vigor a_ Convenção, o Presidente do Banco
convocará a reunião inaugural do Conselho. Esse encontro
será realizado no escritórii:)mãtiiZ-da Agência dentro de sessenta dias após a data de entrada em vigor da Convenção
ou tão logo quanto_ possível.

ARTIG063
Do Depositário
Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovaÇãO
da presente Convenção- e suas e_meridas ser;;to depositadas
junto ao Banco, que agirá como depositário da presente Convenção. O depositário ·u·ans-rnitirá cópias autenticas da presente Convenção aos Estados-Membros do Banco e à Suíça.
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ART!G064
Do Registro
O depositário registrará a presente Convenção junto -ao
Secretariado das Nações Unidas de acordo com o artigo 102
da Carta das Nações Unidas e dos Regulamentos adotados
pela Assembléia Geial.
ARTIG065
Da _N"o_tificSção
O depositário nqtificarfi todos os Estados sigriatários e,
quando da entrada em vigor da Convenç3o, t-ambém a Agência, do que segue:
(a) assinaturas da Convenção;(b) depósitos de instrumentos da ratificação, aceitação
e aprovação de acordo com o artigo 63;
(c) a data na qual a Convenção entrou em vigor de acordo
com o artigo 61;
(d) exclusões de aplicação territorial de acordo com artiM
go 66; e
(e) retirada de um membro da Agência de acordo com
o artigo 51.
ARTIG066
Aplicação Territorial
A presente Convenção aplicar-se-á a todos os países sob
jurisdição de um paíS-membro, incluindo os territórios por
cujas relações internacionais o membro for responsável, com
exceção daqueles que o mencionado membro decidir _excluir
por meio de comunicação escrita ao-depositário desta ConvenM
ção, à época da ratificação, aceitação ou aprovação· da Convenção ou subSeqüentemente.
ARTIG067
Revisões Periódicas
(a) PeriOdicãmenúi, o ConSeniO deverá realízai- revisões
amplas das atividades da Agência, bem como dos resultados
alcançados, com vistas a introduzir quaisquer mudanças necessárias para aumentar a capacidade da Agência de alcançar
seus objetiVOS.
(b) O primeiro desses- exercícios de revisãO :terá lugar
çinco anos após a __entrada em vigor da presente Convenção.
As datas de revisões ulteriores serão determinadas pelo ConM
selhi>.
- Feito ~m Seul, em exemplar dnico a ser depositado nos
arquivos do BanCo Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento, que pela assinatura abaixo indica sua concordância em cumprir as funções a ela atribuídas nos termos
da presente ConvenÇão.

ANEXO!
Garantia-s para os- Investimentos--Patrocinados nos Termo_s
do Art. 24.
ARTIGO!
Do Patrocínio
(a) QualqUer país-membro poderá patrocinar, por meio
de concessão de garantias, investimento a ser realizado por
investidor de qualquer nacionalidade ou por investidores de
qualquer uma dentre diversas nacionalidades._
_
(b) Nos termos do disposto nas Seções. (b) e (c) do artigo
3 do presente Anexo, cada membro patrocinador partilhará
com outros membios patrocionadores as perdas verificadas
nó· âinbito de garantias estendidas a investimentos patrocil)a,dos~ quando e n? me:di_d_~ em que essas pe!das não puderem

4448

Terça.feira 9

J)JÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho d~i99z

ser cobertas com recurso ao Fundo Fiduciário di;: Pa:trocínio, do determina-do na presenÍ-e Seçã~ estará limitada P~Io estabecitado no artigo 2 do presente Anexo. Essa participação dar- lecido nas Seções (b) e (c) supra.
.
se-á de acordo com a proporção representada pela soma máxi(e) Qualquer pagamento de um membro patrocinador
ma de obrigações contingentes referentes aos inveStimentOs -em função de uma chamada de capital realizada sob os termos
por ele patrocinados em relação ao total de obrigações contin- deste artigo deverá ser efetivadO prontamente e em uma moegentes referentes às garantias de investimentos patrocinados da de livre curso.
por todqs os países-membros.
ARTIG04
(c) Por suas decisões relativas à emissão de garantiaS nos
Avaliação de Moedas e Reembolsos
termos do presente Anexo, a Agência prestará a devida atenção às perspectivas de que o membro patrocinador esteja
As disposições relativas â avaliação de moedas e aos reemem condições de fazer frente a suas obrigações nos termos bolsos contidas na presente Convenção, no que respeita- â
deste Anexo, dando prioridade aos investimentos que forem subsç:rição de capital, serão aplicadas, muta~s mutandis, a
cc-patrocinados pelos países anfitriões correSpondentes.
fundos pagos pelos membros a conta de inves:t~m~ntos patro(d) A A_gência deverá realizar consultas periódicas a_os cina_dos.
membros patrocinadores com relação -a suas -operações no
ARTIGOS
âmbito do presente Anexo.
- Resseguros
ARTIGOZ
(a) -Nas condiçÕes previstas no artigo 1- deste Anexo, a
Fundo Fiduciário de PatrQC.inio
Agência poderá fornecer resseguro a um membro. ou a uma
(a) Os prêmios e oriti'os rendimeritOs oriundos de garan- agência, a uma agência regi<?nal- conforme defini~9 na Seção
tias conCedidas a investimentos patrocinados, incluindo os lu- (a) do art. 20 da presente Convenção- ou a urilá Seguradora
cros provindos da aplicação'dessas quantias, serão depositados privada que opere em uma país-membro. As-disposições do
em uma conta esperada e isolada denominada Fundo Fidu- presente Anexo no referente ãs garantias, bem .como as dos
ciário-de Patrocínio.
artigos 20 e 21 da presente Çonvenção serão aplieadas mutatis
(b) Todas as despesas e __os pagamentos administra_tivos mutandis, aos resseguros_ fornecidos nos termo,_s J!a presente
referentes a indenizações vinculadas ,a garantias concediçlas Seção.
·· ·
.
nos termos do presente anexo deverão ser pagas com r~.~cursos
(b) A Agência poderá obter resseguros para irivestimenprovindos do Fundo Fiduciáiió de Património.
·
tos _por ela garantidos, cobrindo os custos dos· mesmos com
(c) Os ati vos do Fundo Fiduciário de Património deverão base no Fundo Fiduciário de Patrocínio. A Junta poderá deciser mantidos e administrados no âmbito da conta conjunta dir se e até que ponto as obrigações d.os _me_mbtos patrocidos membros patrocinadores e _serão mantidos separada e nadores _no concernente â dis~ribuição dos pr~jujzp,t; previstas
7
isoladamente dos·ativos da ~gência.
na Seçâo (b) do artigo 1 do presente Anexo, pod~.l11. ser reduzidas po-?1 base na _cober:tl;l~a do resseguro obtid,~.
ARTIG03
Chamadt~S a Corltribuições dos Membros Patrocinadores
ARTIG06
(a) No sentido em que quaisquer pagamentos ã Agência
Princípios Operacionais
por perdas incorridas em função de garantias patrocinadas
Sem prejuízo das disposições do presente Anexo, disponão puderem ser efetuados recorrendo aos haveres do Fundo
Fiduciárib de Patrocínio, a A-'géncia chamará todos os mem- sições_ concernentes a, operações· de gara9tia D9S _.termos do
bros patrocinadores a pagarem ao Fundo uma parte da quantia Capítulo III da presen~e Convenção e à adminjsr~ação finanem questão a ser determinada de acordo _com a Seção_o(b) - ceira nos termos do_ Capítulo IV da presente COiíVenção aplido_ artigo~T do presente Anexe;>.
,
car-se·-ão, mutatis mudandis, a garariti3S. df:''iifVe'stlrnentos p-a(b) Nenhum membro estará sujeito a efetuar pagm:_pe:nto trocinadOs. :Não obstante (i) esses investímehtos --qualificarcom base no tipo de convocação prevista nete artigo se, "em se-ão para patrocínio caso sejam feitos nos territórios de qualvirtude desse dispêndio, o total das quantias pagas pelo mem- quer membro, e, em particular, de qualquer me.mbro em debro em ·questão superarem· o total das -garantias de investi- senvolvimento, por parte de investidor ou investidores elegíveis nos termos da Seção (a) do artigo 1 do presente Anexo,
mentos por ele concedidas.
(c) Por ocasião da expiração de qualquer garantia patroci- e (ii)-a Agência não estafá obrigada em relaç~o á_Séus próprios
nada por um membro, as obrigações desse membro diminuirão haveres- em virtude de qualquer garantia ou resseguro concede um niontante equivalente ao montante correspondente à dido nos termos do presente Anexo, fato que estará expressagarantia;"eSsa obrigação será também diminu"ída pro rata por mente previsto em todo contrato de garantia ou_ de resseguro
ocasião do pagamento. A Agência, de qualquer indenizaç~o assinado nos termos dp presente Anexo.
referente a um investimento pattociriado, permanecendo em
ARTIG07.
vigor, no eritanto, até expirarem todas as garantias de investiDa Votação
mentos patrocinados que estiverem em vigor por ocasião do
pagamento mencionado.
_ _
_ __ _ __
No concernente a decisóes relativas a iilveS:timeritos pa(d) Se.qualquer membro patrocinador for isento de con- trocinados, cada membro patrocinador contará com um voto
tribuir por ocasião de chaiP_adas previstas por este- artigo, adicional- por cada 10.000 Direitos Especiais de Saque corres~
em virtUde das limitações Coritidas nas Seções (e) e (c), supra, pondentes aos montaD.tes garantidos ou objeto _de resseguro
ou se qualquer membro patrocinador não honrar seu compro- com base no seu patrocínio, a cada membro que receba um
misso_ de integralizar determi_Ila9_o paga_!!lCJltO,__e~ função de iri_Vesii~ento p~tr()~!!a<i_~ 4~~po~-~ _d_~ _um vo.to adicional por
uma chamada de capital,- a--responsabilidade por esse:paga;; - cada 10.000 Dii'eitós E5J)eciais de Saque correspondentes aos
menta--deverá ser dividida pro rata entre os demais membros montantes garap.tidos o_u ress_egurados.com relaç~o a qualquer
patrocinadores. A responsabilidade dos membros em função investimento patrocinado realizado em seu território. Es_ses
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votos adiCionãis serão dados apenas no Concernente a decisões
sobre investimentos patrocinados, desconsiderando-se sua
existência para determinar o poder de voto dos membros.
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Art. 49. E da a.npet&'lda ex.dusfom do CooQrc-uo rtt~dooal::
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p.-o. eo pcttimOnlo naciooal,:

sob~

balot1os, ncordos ou

ltOC.IIlQ<» tJU

compt'c:rolsso6

(À Comissão de Relações Ex_teriõres e _Defe~
sa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Do expediente lido, -constam os Projetas de Decreto Legislativo n" 59 a 62. de 1992, que por tratarem de matérias
referentes a Atos Internacionais, em obediência ao art.-376,
c, do Regimento-Interno, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias
para recebimento de emendas, após o que a referida ComisSão
terá quinze dias, prorrogáveiS por igual período, para opinar
sobre as matérias. Findo esse prazo, sem parecer, as proposiÇôes entrarão em Ordem do Dia" -nos terrilos do aft. 172,
II, c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 secretáiio.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1992
Institui o vale-refeição e dá outras providências.
O Congfe~So· Nac;:ional' decreta:
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Art. 1~ É "instítU:ídó O Vale-refeição Q"ue o empregador,
pessoa fíSiCa ou jurídica, fornecerá mensalmente ao empregado para utilização efetiva em despesas de alimentação.
-Parágrafo único". Equiparam-se ao trabalhador referido
no caput deste artigo, para os benefícios desta Lei. os servidores públicos da Administração Federal diretÇt e indireta.
Art. 29 . Ao vale-refeição-somente terão direito os traba_lhadores que perceberem remuneração igual ou inferior ·a dois
salários-iriíni mOs.
Art. 3..., O vale-refeição corresponderá ao valor de uma
refeição por jornada de trabalho, podendo os empregadores
optarem pelo fornecimento ,direto de refeição aos seus trabalhadores.
Art. 4..., --0 vale-refeição não terá natureza salarial n~m
- se· incorporará ã remuneraÇão do empregado para quaisquer
efeitos, não incidindo nele os descontos da Previdência Social
nem o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Art. _5 9 A concessão do b_enefício ora criado implica,
para o empregador, a aquisição dos vales-refeições, através
das empresas fornecedoras de tickets alimentação ou similares.
Art. 69 Sem prejuízo de dedução como despesa operacional1 a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto de renda
devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do
imposto de renda sobre o valor d~s despesas comprovadamente realizadas para a con~s;;;ã() _~e benefícios, na forma
em que dispuser o regulamento desta Lei.
Art. 79 Os direitos adquiridos do trabalhador, se supe~
riores. aos instituídos nesta Lei, ficam resguardados~ vedada,
entretanto, a cumulação de vantag_eris:
Art. 89 O Poder ExecutiVo regulamentará a presente
Lei no prazo de 30 (trinta) dias contados d~ sua publicação.
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na _data de sua_ publi-cação .
Art. 10. Revogam-se as disposições em coritrário .
-Justificação
O presente Projeto de Lei, q~e ora submeto a aPre"ciação
dos eminentes pares, tem por escopo obrigar as empresas
a fornecerem aos seus empregados, pelo menos, uma refeição
_c:liária.
.
·- -___ ____ __ __.
A instituiçãO do vale-refeição procUra: suprir as despesas
co·m alimentação a uma faixa de assalariados que não conseguem atender sequer às despesas essenciais_corno de educação,
saúde, transporte, vestuário e da própria aliinentação.
A medida, restrita aos assalariados com re:rnJ,lneração até,
2 vezes o salário-mínimo, procura amparar os trabalhadores
de baixa renda, que formam, inegavelmente, a- parcela da
população mais sofrida deste País.
Além disso, visa o Projeto, de certa forma, corrigTr___ a
injustiça de um salário-míninio fiXãdo ein valoYiiicom-pàtível
com o seu próprio conceito constitucional: capaz de atender
às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família,
com moradia, alimentaÇão, educação, sa:úâe,lazer, vestuário,
higiene, transporte ê previdência social.
Corri o o problema sõdaratinge -todos os -trabalhadores,
quer sejam eles servidores públicos ou privados, o Projeto
confere a unS oüttos o direito aó benefício~ (parágrafo único
doart.1').
·
-"
Buscou-se, também, incentivar as empresas que fornecem
alimentação ao trabalhador, exonerando-os da obrig~torie
dade do fornecimento do vale-refeição.
Da mesma forma que se adotou em relação aQvale-trans~
porte, também o vale-refeição é excluído de qualquer incidên-
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cia previdcnciáriil, do Fundo de Garantia do Tempo de St:rviço

às desqualificações.

-

O objetivo deste requerimento é o controle da legalidade
e da moralidade dos a tos e contratos administrativos, tal como
· ·
contido no art. 37 da Constituição-Federal.
Sala das sessões, 8 de junho de 1992. ....,.. Jonas Pinheiro.
(À Comissão DiretQra.}

FGTS; não tendo assim qualquer natureza salarial.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1992.
(À Comissão de Assuntos Sociais - Decistio
·
· ··
Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
-São lidos os seguintes
REQUERIMENTO Ni368, DE !992
Exm9 Sr.
Senador Mauro Benevides
DO. Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 56, inciso II, -da COnSti!UiÇilo Federal,
combinado com o art. 43, inCiso~ II, cto· Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a V. Ex~ licença no período
de 26 de maio a 14 de junho de 1992, para que possa, na
cidade do Rio de janeifo, participar da II CônférênCia Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92 o_ Fórum
Amazónico.
·
Nestes termos, pede deferimento B:i:asília, 20 de maio
de 1992. ~Senador Aluísio Bezerra.
REQUERIMENTO N• 369, DE 1992
Exm• Sr.
Senador Mauro Benevides
DO. Presidente do Senado Federal
Requeiro a essa Presidência, nos termos do art. 43, inciso
li~ do Regimento Interno do Senado Federal, conçessão de
Licença (abono de faltas). para ausentar~me dos trabalhos
desta Casa, durante os dias 4 e 5 do mês em curso, tendo
em vista viagem ao Estado da Paraíba, onde partiCipará da
Convenção Norte/Nordeste juntamente com o Di. ROberto
Macedo, Secretário Especial de Politica Económica.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1992. -Senador Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos EconómicOs
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
dos requerüneiltos que· acabam de ser lidos fica adiada por
falta de quorum.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
--- --

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 370, DE 1992
'Excelentíssimo Senhor Senador Mauro Benevides
DighíSsirriO Presidente dõ Senado Federal
Brasfiia, DF
O Senador JONAS PtNHEIRO, aclfante assinado, no
uso das suas atribuições, requer a Vossa ÉxCelência que requisite, do ExcelentísSimo Senhor MinistrO.Antonio Cabrera,
da Agricultura e Reforma Agrária, informações detalhada~
sobre:
1. os critérios -de qualificação contidos nos E-ditais n9
003/91, do DNOCS-Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e n' 50/91, da CODEVASF.- Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São FranciS-co.
2. quais as empreSas- qualificadas nesses_ editais;
3. quais as empresas desqualificadas e os motivos_ das
desqualificações, bem assim os documentos correspondentes

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - o··requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a_ m~sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 371, DE 1992
Nos termos do disposto no artigo 258 do Regimento Interno, requeiro_ a tramitação conjunta dos seguintes projetes:
1. Projeto de Lei da Câmara N' 051/90;2. Projeto de Leí do Senado N• 067/92;
3. Projeto de Lei do Senado N' 048191;
4. Projeto de Lei do Senado N' 109/91;
S. Projeto de Lei do Sena.do N• 195/91;
6. Projeto de Lei do Senado. N• 200/91;
7. Projeto de Lei do Senado N' 215191;
8. Projeto de Lei do Senado N' 235191;
9. Projeto de Lei âo Senado N• 250/91;
10. Projeto de Lei do Senado N• 289/91;
11. Projeto de Lei do Senado N• 384/91;
_12. Projeto de Lei do Senado N• 408/91. .
Sala das Sessões, 8 de junho de 1992. Senador Louremberg Nunes Roc::ha, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldesj -O requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos
tennos·cto di~posto no- RegimentO Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Conoedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
Concedo a palavra- ao nobre Senado Josaphat Marinho.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
concedo a palavra aoriOófe-Sen~dOr ÇéSãi:Dlas. (PãuSã.)
Coilcedo a palavra ao nobre Senador Epitácio CafeteiiJl.
_OSR. EPITÁCIO C~ETEffiA (Poc:....MA. Pronuncia
o seguinte discurso_.).-. Sr. Presidente, Srs. Senãdores, na
realidade, não vo-u fazer uril pronunciamento. Não sei se faço
uma reclamação~- uma questão de ordem, ou uma indagação
a V. Ex~ O_ certo é que o llóbfe senador Esperidião Amin
indicou o Senador José Paulo Bisql para a CPI do PC cont,ra
o PC.
Fui infOrmado de qQe o Líder_ do ,PDC formulou uma
reclamação, pofque o nobre Líder do PDS não- ouviu ioda
a Bancada" do PDS -ao indicar o Senador José Paulo Bisol..
. Quero ·esdarecef, Sr~ Preside.nte, q~e- o J.,.fder do Pi:>C
também não ouviu toda a Bancada do _PDC pane faZer uriia
~~clam._ação contra o Líder do PQS _que_ não __ ouviu toda a
Bancada do ~D8._Este é_ um registro. Afinal de contas, ~e
somos quatro Senadores, eu sou 25% da Ban.cãda. E se- a
reclamação é porque o Líder do PDS não ouviu toda a Bancada
do PDS, que, pof igual, também é de quatro Senadores ent.4_Q,
o nobre Senador Amazonino Mendes não pode entrar com
esse_ requerimento, porque S. EX' não ouviu toda a Bancada
do PDC.
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Quero que V. Ex• faça este registro, para que chegue
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, incumbida
do exame dessa reclamação.
O PDC, com relação ao assunto, só tem uma afinidade:
o "'P" e o "C" "da sigla do PDC. Portanto, não há por que
se envolver com essa luta do PC contra o PC. Faço este registro
e até me coloco-como membro do PDC do C, do Cafeteira.
O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Epitácio Cafeteira?
~
~
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço V. Ex• com
muito prazer, já qU:e V. E~ foi tão citado.
O Sr. Esperidião Amin - GOstaria de inter_fe:rír no c_urso
desse seu pronunciamento apenas para registrar, de público,
que tomo nota da manifestação de V. Ex•, que haverá de
ser considerada pela Mesa do Senado e_~ eventualmente, pela
Comiss-ão de Constituição-, Justiça e Cidadania, à qual está
afeta a deliberação acerca desse requerimento, que, em prin~
cípio - pâ.i'écé~me ...:....:, já -téria sido até Objeto de uni juízodo nobre Senador Alexandre Costa. ~a. pelo menos, foi
a notícia que, ao meio-dia de cju<iit3~feir:a-, circülou. Não foi
uma informação, porque -iSso não veio·a-se--cóilfirmar, nias
foi um irifõ:rme- que circulou na Casá. ·oue-ro--dizer aos meus
nobres pares, e a V. Ex~ em particUlar, que estou com a
minha consciêndã rigoi'õsa:irieilté tia-nqüila por ter tomado
essa deliberação. Efetivamente-, rião pUde conversar com to~
dos os membros da Bancada do PDS e entendo; sinceramente,
que o Líder, o Parlamentar no exercíciO da Liderança, tem
o direito e o dever de decidir. Logo, eu que aqui sempre
falo que temos que decidir, pois nada é pior que a Omissão,
estou com a minha consciência tranqüila, porque tomei a decisão que me pareceu a mais adequada, no momento, para
defender o interesse do meu Partido, o PDS, e também o
COngresso Naciorial na busca de uma saída para esta CPI,
contra cuja criição se-q~pré· me- posidOiief, rliésrno depois de
ela vir a ser instalada. Acatei, como é-iiüm dever, uma decisão
do Congress·o, ·mãs ine posiciOD.ei contra e, pára--ó -cumpri~
mento do desiderato dessa CPI, entendi e entendo que a
designação do Senador José Paulo BiSai, longe de comprometer o Partido, posição contábil do Governo ou da Oposição
na dita CPI, a engrandece não_ pelo__ ~éritC?__d~ _~-~J:!~stid_ade
maior-ou menor::......: qu-e,·iSso· riã6 eXiSte--~-rn.a.-s-pelo rriêfíto
jurfdiéo da vida, do curso de ptais de 30 -anos- de -~xercício
da magistratura pelo Senador José Paulo Bisol. ·D-e forma
que eu faço apenas· este comeritário, em· fi.mÇãô das -Observa~
çôes de V. Ex~,.- no âmbitO do seu Partido, que respeito e
que, de uma forma ou de outra, pelo menos passam pelo
meu nome e pela minha atitude. Muito obrigado.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Senador Esperidião·
Amin, agradeço o aparte de V. Ex~
Desde o primeiro momento, congratulei-ine com V. Ex~
pela escolha do nobre Senador José Paulo :6is01, que, pela
sua 'Capacidade jurídic3, naturalmente, vai ajudar a alcançar
4..· intento a que se prop6e urna CPI, que é apurar.
Mas quero dizer, nobre Senador Esperidião Arnin, que
a liderança de Partido deve ter alguma autonomia, se o Partido
não concordar, estará desautorizando o líder, o que questiono.
Sempre deixei qUe o Líder do meu Partido tomasse decisão.
É verdade que não o acompanhei nas votações aqui, como
não tenho acompanhado na maioria das vezes, mesmo assim,
quero dizer a V. Ex~ que, pela primeira VeZ, Uso O_microfo_D.e_
paradiscordar.domeuLíder. _________________ - --~-----~- -----_-- _
Mas, olhandO-O, nObre SenadOr EsperidíáO-Amin, creio
que V. E~ agiu certo, pois V. Ex• decide.
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_O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EPÍTÁCÍO CAFETEIRA- Ouço o nobre Senador
Eduardo Suplicy.
~
O Sr. Eduãrdo Suplicy - Senador Epitácio Cafeteira,
gostaria de ponderar, neste caso, sobre a representação dos
Partidos nesta Casa, porque tem havido, desde o início _de
1990, um pro_cedimento segundo o qual os Partidos com menor
número de Senadores -como o PDC, com 4; o PDS, com
4; o PSB, com 1 e o Partido dos Trabalhadores, com 1 ~~m feito um certo rodízio de presença nas diversas comissões.
Isto também foi o que me comunicaram, logo que assumi.
Na legislatura pãsSada, segundo m_e informaram, havia um
procedimento segundo o qual os Partidos com menor representação alternavam as possibilidades de participação nas comissões, onde não houvesse para qualquer um deles, mesmo
para aqueles com maior nümero e:rn __relação a:os de menor
riúmerO, garantia de representação proporcional. Houve di~
versas comissões tem-porárias e permanentes, para as quais
forarit designados Senadores desses Partidos. Houve ocasião,
por exemplo, em que, embora não tendo solicitado, fui iD.dica'do para participar da CP! da CONAB. Eu não havia solicitado
mas, por alguma sistemática de rodízio, me designaram, Neste
caso da CPI sobre o Sr. Paulo César farias, das denúncias
feitas pelo Sr. Pedro Collor_de Mello, para se averiguar, apurar, as possíveiS -ilicitudes penais cometidas, tendo em vista
que eu era um dos proponentes da CPI, juntamente çom
o Deputado José Dirceu, foi que ponderei aoS Partidos de
maior representação nesta Casa, como o PMDB e o PSDB,
que eu teria muita disposiÇão de participar dessa CPI. Por
atenção a esse argumento, a Liderança do maior- Partido_ na
Casa, o PMDB, tendo consultado seus pares, avalíou que
poderia conceder-me uma das quatro vagas de suplente. E
assim eu participo dessa CPI na vaga de suplente. Não é
a primeira vez qU:e um Partido designa um membro de outro
Partido para ocupar a sua vaga. Cito esses antecedentes para
mostrar que· a· designação do Senador José Paulo Bisol, d_o
PSB, para representar a Bancada do PDS - na verdade, ·
num conceito maior, os menores Partidos - , tem um certo
sentido, pois os dois Partidos com quatro membros, PDS e
PDC,_ se revezalll e, em algumas ocasiões, como no ca~o da
---·coNAB-, até -abiirãm mão e cederam a vaga Para o PT o_u
pãra o PSB. ~claro que nesse caso, talvez por sua repercussão
política, o PDC não quis ceder a sua vaga, e o PDS, ao
indicar o único membro do PSB, agiu levando em conta essas
possibilidades alternadas de representação para os Partidos
com menor número de Senadores na CaSa. Mas, há um outro
aspecto de grande _importância, que é justamente a qualidade
política da decisão da Bancada do PDS, por seu Líder, Senador
Esperidião Amin, ao indicar o Senador José Paulo Bisol, ei;D
vista da sua experiência, da sua- qualificação como juriSta,
cOmo pessoa independente, como pessoa que nesta Casa, com
freqüência, dá contribuições extraordinárias e e"ffl Vísta, incluSive, das contrí.buiÇões que o Senador José Paulo Bisol havia
dado com respeito à própria CPI, ponderando, por exemplo,
a importância de ali não haver tantos discursos, mas, principalmente, argüição dos depoentes etc.Tu~o isso contribuiu para
que a designação do_ Senador José Paulo Bisol, pelo Líder
do _PD_S,_Senador Espeljdião Amin, se constituísse numa deCisão polítiCa de grande envergadura. Mas, em especial, pelã . ~a~ã:o _m?ct~ :impqrt~ri-~e -, 5J.ljé ~a -g~f.ljltia ·para o·PDS da isençãO
~9- seU:_ Partido__ nessa_-_çPI, _o~ ~~ja! a .-garantia- -de ,designar
um.a-pessoà com -a:·-tradiçãO de ]UfiSta para urila CPl, onde
o desvendar da verdade e a apuração a mais isenta possível
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tornam~se algo de vital importância para o Pafs. Eram as
reflexões que eu gostaria de_ fazer ao pronunciamento de V.
Ex~

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte
de V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy. V. EX' disse uma
palavra que consklero da maior importância -para uma CPI:
isenção. Se há isenção, esperamos um resultado verdadeiro.
Se não há isençãO, já se tem -dúvida sobre o resultado da
CPI.
Li num jornal que, no início, o PDC tentou participar
dessa Comissão. Mas não.se empenhoU niliitõ, -t,-orque-;teridó
em vista que o Senador Amazonino Mendes já participara
de uma CPI, o nome seguinte seria o meu. E eu não seria
confiável, porque estaria vivendo às turras Coni o Governo.
Na realidade, não faço parte do Governo. Não seria a pessoa
adequada que o Governo gostaria de ver na CPI. A minha
participação ali seria igual à do Senador José Paulo Bisol.
Isenção é o que deve haver numa CPI. Se não houver essa
isenção, vai ser inU.ttO ruim para o Senado, para o Congresso.
A partir daí, nem eu vou acreditar em CPI.
Faço questão que fique regiStradO, i:lesta hora em que
preside a sessão o nobre Senador Alexandre Costa, que foi
quem recebeu o requerimento do Senador Amazonino Mendes: o PaláciO do Planalto teve a coragem ·de anunciar que
o Senador Alexandre Costa Já havia despachado favoravelmente ao requerido e que o Senador José Paulo Bisol não
fazia mais parte da COiníSsão.
Até entendo que o Executivo procuie iilfluir no Legisiatívo. Mas não tem o direito de dar notícia falsa sobre membros
do Poder Legislativo. É um -desrespeito para com esta Casa
e seus integrantes, pririeipalrriente com aqueles que são citados
como já tendo tomado medidas que, na :r:ealidade, não tomaram.
Quero registta:r que a ·reclamaÇão" do PDC~ feita sob o
argumento de que o Líder do PDS não ouviu tOdos os seus
membros, baseia-se em dado também não cumprido pelo Líder do PDC. A Bancada do PDC não foi ouvida, eu não
fui ouvido. Não foi ouvjda a unanimidade da Bancada do
PDC.
Este é o registro qtie faço, esperando que, na Comissão
de Constituição, JustiÇa e Cidadania, qUando for julgado esse
requerimento, ·se-leve em consideração que o Líder que reclama um posiciOnarnertfO do Líder de outra Bancada também
não cumpriu, em sua Bancada, aquilo que acha que _é ~eces·
sário antes de fazer o requerimento~
------- - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o disCurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que [ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
1~ Vice-Presidente.
O SR.PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra acr nobre Senador Ronam Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, todos nós recebemos convite para visitar a
EC0-92. Parece que nessa ConferênCia está sendo cumprido
aquele velho ditado caboclo: "o feitiço virou contra o feiticeiro". Assisti, nos Estados Unidos da América, nas visitas que
tive que fazer, ou até mesmo_nos passeios, a filmes desgatados,
como a qu-eimada da Agropecuária Rio Claro, de propriedade
da Volkswagen, e a outros _filmes que mostravam aos americanos como é que aqui no Brasil, neste Terceiro Mundo agride-se a natureza. E apresentavam números extraordinários,
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como, por exemplo: "340 mil quilómetros quadrados d-a Flot_e_s_ta Amazónica foram devastados".
Ora, esse tamanho é bem menor do que 10% da Floresta
Amazónica brasileira. Nunca ouvi nínguêii!_dizer que 90%
ou mais da floresta estavam sendo preservados.
Todos sabíamos - e sabemos hoje- que tudo aquilo
foi para desviar a atenção do povo, principalmente dos meios
de comunicação de massa. Na verdade, quem empesta· o ar,
a água, sem dúvida, não é o Terceiro Mundo, e sim o Primeiro
Mundo qu as economias_p~ntr~iS:. OHoje, pode-se fazer balanço
até do despferidimento do dióxido de carbono e outros efluentes industriais, seja pelo ar ou pelo esgotamento das indústrias.
O que acoiJ.teceu? Por pressão do dito Primeiro -Mundo,
das economias centrais; foram fazer uma feira qÚe deveria
inicialmente acuar o Terceiro Mundo e; sobretudo, o Brasil
com a sua floresta úmida, a Floresta Amazónica, de mais
de 4 milhões de quilómetros qu!l~rados. Diga-se, de passagem,
todos os países subscritores da EC0-92 devastaram suas florestas no século passado. E queriam pressionar para que a Amazóqia cOntinuasse
saáá-ii6 mt-ocadó - ã.Quilõ seria um
sacrári'!__<}a ecologia, n_i!).guém poderia tocar.
O homem de hoje sofreu muitas inflüências. Socialmente,
ele escutou demais, ficou diante da televisãó, leu as notícias
e, principalniente, foi massificado pelos nleiOs de" comunicação. Mas também existem os pequenos grupos que questionam, discutem e fazem o FEEDBACKda notícia. E as discussõeS-, agorá, colocaram nada mais nada menos do que os Estados Unidos da América do Norte contra a p~rede;_ no mínimo,
eles estão isolados nas suas posições. E o- grande ã.zar do
primeitõ~ni.andatário daquela nação é que isso ocorre no momento em que ele disputa eleições. _
Se ele assinar o convêniO -da biodiversidade - e, pelo
amor de Deus, não assinar é até brincadeira de mau gosto;
num momento em que eles estão exigindo que assinemos os
acordos de patentes, dizer que não podem assinar o da biodiversidade é algo difícil de defender - ele corre o risco de
perder a eleição, porque não se muda o sistema industrial
de um país de uma hora para outra. E o sistema industrial
norte-americano é predador, é 100% poluidor, não só da atmosfera, não só dos esgotamentos, dos rios, dos lagos, dos
oceanos, mas, inclusive, do lixo, tudo .é one way, tudo se
gasta da primeira vez. E o gênio" inventivo nárte-americáD.O,
para manter o américan way oflife, foi capaz de criar o plástico
e outros derivados do petróleo que não são degradáveíS:
___ E o que não dizer:·por_,e~_eittPlo, da eÍ1ergia radioativa?
O que não dizer, por exemplo, do desfolhante laranja, que
eles inventaram para fazer a guerra do Vietnâ e que foi comercializado aqui no Brasil como Tordon -os fazendeiros compravam aquilo achando que servia para abater pasto, aquela
vegetação arbustiva que nasce no meio do pasto. Iss_o aconteceu no tempo em que o General Fleury era chefe da Cas;l
Civil, após ter sido diretor da Dow _Chemical. Ele facilit~u
a entrada do desfolhante laranja, que nem os oceanos podiam
aceitar. Falei Fleury, mas não é, é Golbery. E embora_ os
nomes rimem, há uma difer_ença mUito grande entre os homens. Eu posso dar esse testemunho, pelo menos no meu
conCeito pessoal. Sei que independentemente do meu conceito
eles existem. Tenho pelo governador Fleury uro.a estima e
uma admiração muito grande como ser político e como homem. Não posso dizer a mesma coisa do falecido Golbery,
porque serviu a todas as ditaduras, subservindo o Brasil, no
meu entendimento. Naquele período, inclusive, o balanço da
Dow Chemical deu um salto e aqueles que gostam de ler
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balanços vão verificar qUe extraordináriQ_foi__o seu crescimento
naquela época.
Sr. Presidente, agora estamos vendo justamente o feitiço
virar contra o feiticeiro. É o primeiro mundo que está sendo
encurralado. Já se sabe de antemão que mais de 85% de
tudo o que empesta a natureza sai do Primeiro Mundo, dos
seus esgotamentos_, das suas chaminést_são eles os poluidores.
E agora as economias centrais, as economias diversificadas,
as grande_s possuidoras do know how terão que mudar toda
a direção da sua indústria, senão, como estão dizendo no

Rfó, na

Eco~92,

não vamos preservar a nossa casa. DescoM

brimo_s, em determinado momento_, que todos vivemos em

uma casa só_.
. __
_ .
._
Uma ve~. tive um pensamento interessante. Quando vi
uma_ nave saindo, aquele fogl:'ete lev~n~o os homens que iam
para a lua e que fotografavam a Terra, pensei que nós também
estávamos numa nave, um pouquinho maior_._ Lá ia aquele
pessoal em uma nave, e nós aqui ficávamos em outra. Todos
vivemos na mesma nave. O interessante é que poucos estão
na primeira classe, enquanto que na tercei_ra, quarta e quinta
classe, corno há gente!
Todas as vezes que falavam conosco nos_Estados Unidos
e na Europa exploravam muito a questão da Amazônia. Sempre que íamos ter um debate, uma discussão ou uma entrevista,a primeira coisa de que se falava era a Amazônia.
Havia também muita exploração do tema. Certa vez,
vi um jovem brasileiro, "que parecia estar em dificuldades,
colocar alguns retratos de queimadas na Amazônia e pedir
que o ajudassem a salvar a Amazônia. Ele colocou o chápeu
de lado e as pessoas que passavam iam jogando as moedas.
Ele estava era_saJvando-se, não a Amazóniª. Também ouvi
um conjunto musical espanhol medíocre ~ tão medíocre
quanto esses que temos por aí, de rock-and-roll- que dizia
cantar em homenagem e salvação ç:la_ Amazónia. A televisão
quaseveioabaixo! .
___ ·--··-- ___ . . _
Sempre gostei de ver o que há do outro lado da mqeda,
e sempre que vejo casos assim, penso: uDebaixo desse angu
tem peixe". Vainos ver que peixes tem aí. os· da Amazônia,
nós já conhecemos, o tambaqui, o peixe-boi etc. Mas esse
peixe_!..~
-- ---_--.
_
_ _
Hoje, Sr. Presidente, s.e colonia_Iiza um povo através do
discurso. Não há necessidade mais de. se_ i_nvadir o país com
oS marines e de se colocar exércitOs_ para colonizai- o povo.
O povo é colonizado através das trocas internacionais e essas
trocas são mensuradas através do discurso.
É o "discurso. E o que me irritava, e mé lriit8. ate hoje,
é que o discurso apresentado lá fora; em··zo dia·s mais ou
menos, está introjetado aqui e nós colocados contra a parede,
como os maiores predadores da humanidade.
_
A Inglaterra destruiu todas as suas flore.stas antes da
segunda metade do _século passado. A Fra~çã tem Uirl residualzinho de florestas Dativas, mas sO daquelas árvores que não
têm nenhuma serventia, ó que aliás- é uril Pi"ohiema enorme
que eles têm, porque é Uma floresta bonita, mas é Uma floresta
estabilizada, equilibrada, que produz o oxigêiJ.ÍO e o aspira
novamente, não tem nenhuma madeira que sirV-a para alguma
coisa, porque eles retiraram do meio daquelas florestas o que
precisavam.
Na Alemanha, quando a vis"itamos, principalmente pela
primeira vez, razem:.:nos d:>Iihecer a Floresta Negra, umas dezenas de hectares, que qualquer reflorestador brasileiro tem,
de pinus mais escuro, uma floresta cultivada. E nós introje~
tamos esse discurso e não sei se por causa da nossa formação
católico-cristã aqui, batemos no peito com ieinOtso e sofri_-

Terça-feira 9 4455

menta, não só pelo que estamos devaStafldõ, mas também
pelo que já devastamos no passado.
Sr. Presidente, fui reflorestador e cheguei a pl~ntar, quando dirigi uma empresa, mais de 50 mil hectares de florésta.
Tinha um complexo com aquela minha atividade e em determinados momentos me sentia marginal. Eu achava que era qualquer coisa como traficante, porque estava fazendo uma floresta homogênea. E por quê? Porque os chamados ecologi?tas,
os que são chamados de "verde", querem preservar o ecossistema? Nós todos somos predadores e queteniós colocar fogo
no mundo, arrebentá-lo, e eles querem salvar o mundo com
seu ar angelical.
Na verdade, são importadoreS -de discursOs para nos colonizar. Hoje, vi que urna das conclusões para melhorar as
condições de vida e principalmente a produção de oxigénio
na face da terra é plantar, nos próximos cinco anos, _trezentos
milhões de hectares de flpresta,s homogéneas. Claro, porque
se planta esse tipo de floresta? Por que a Aracruz plantou
no Espírito Santo a floresta homogénea? Porque ela quer,
ela precisa industrializar. Se colocamos uma madeira. mais
dura que a outra a máquina que parte uma quebra a outra.
É por isso que a floresta tem que ser homogeneizada, é assim
no Brasil e no mundo todo.
Mas o meu cori:Iplexo era enorme porque estava plantando urna floresta homogénea. Quando me:ntei essa empresa,
dentro de um programa-de idealismo, com_-cOmpanheiros da
Associação Comercial e Industrial de Ube.rtàndiã~TUi íilcentivado, na época, a fazer isso pelo diretor da Receita Federal
capixaba, Dr. Henrique Cleto Maia. Era uma época de desemprego e ficamos entusiasmados, eu tinha outras atividades
e não precisava daquilo, mas iríamOs criar enipregos, até que
um dia peguei uma frase de Millôr Fernandes que dizia: ''_Há
pessoas que gastam resmas de papel falando mal do eucalipto".
E fazemos papel de quê? Foi preciso que a-·-gênio de
Millôr Fernandes para desmistifiCar esses inoportunos que
estão por aí. Aliás, o Brasil tem uma consciênda_ ri:IuitO"grande
de ecologia e nessa pesquisa que foi feita no- fuundo todo
chegou à conclusão de que o Brasil é um dos países que
mais tetn consciência de preservação ecológic~f. -- - Um dos dísticos mais bonitos sqbre ecologia e sobre a
sua preservação eu vi em_ um carro em Bra_sília e estava escrito
assim: "Proteja a ecologia, mas não seja chato". Eu ac;hei
tãó bom que saí procurando um desses adesivos para colocar
em meu carro. -- - Um dia estava eu em uma palestra, juntamente com o
ProfeSSOr- Jorge Williheim, que é um dos homens mais sérios,
um estudioso sobre esse assunto, e quando falei que havia
gostado demais desse dístico, ele dis~e ter um no. carro;_ e
ele é Secretário do Meio Ambiente em São Paulo.
Sr. Presidente, meio ambiente tem que ter o homem,
a pessoa humana no meio. Se o meio amJ::?iente for desencarnado da pessoa humana isso para mim não me serve, é a
pessoa humana, é o homem que me importa. Como está o
·
homem brasileiro?
A ecologia que me preOcupa, Sr. PreSidente, é a periferia
de São Paulo que é tida como a cidade_ mais rica_ do Brasil
ou da América do Sul, e é mesmo, porque _ela_ tem _cerca
de 50% do PIB de São Paulo que é 46%~ do PIB do Brasil,
mas ostenta algumas coisas extraordinárias como mais de _três
milhões de pessoas vivendo na :P"eri[et'ia Sem rede de esgoto,
·sem água tratada e sem a menor Çtssistência.
-
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O Rio já tem atéTradição e favela virou samba, era uma
beleza para os ricos que ficavam olhando de longe a tuz acessa
na favela.
No meu Belo Horizonte são 600 mil favelados_ morando
nas serras onde ninguém mais pode morar, moram dependurados. Ecologia que me importa, Sr. Presidente, é onde está
o homem, o meio ambiente tem o homem no meio, senão
é poesia de mau gosto, surrada.
-·. __ . ___ _
Mas eu di_zia, no princípio, qUe estou muito.fenz porque
o feitiço virOu COntra o feiticeiro, agora estão todas as Nações
do mundo, pelo menos as mais importantes, encurralando
S. Exa o Presidente George Bush para assinar alguns doeu~
mentes, mas está bom de fazer esse discurso agotã, sabem
porquê?
_
- -~- _ -----: ____ _
Agora, já não existe mais a Cortina· de Fs;:rro, já não
nos chamam mais de comunista.- Não se podia tei" nenhuma
opiniãO diferente desse pessoal que já se ~r~ !lo minado comu~
nista. Comunista -nãO era ideologia não, era maiS -ou menos
como se o cidadão sofresse de diabete; principalmente aqui,
à época da revolução, da dita redentora, se se discordasse
de qualquer coisa, comunista, pronto, acabou, estava resol~
vida o problema. Era~se um misto de diabético, leproso ideqlógico, uma série de colocações desse tipo.
Pois muito bem, (!gora n-em_ di~s9 podem nos chamar
mais, o feitiço virou Có-ntra o félticeiro, e agorã ó que está
acontecendo com o Sr. Bush, se subir no pau, eles atiram,
se descer, eles soltam os cachorros·.
Vejam, se ele asSíDar ãqui o acordo sObre a biodiversidade, perde a eleição lá; se não o fizer perdeu todo o seu
discurso para continuar dominando o Terceiro Mundo. Porque _
é D.a relação de trocas, fazendo dessa maneira que eles nos
dominam.
Uma vez fizeram uma denúncia aqui, dizendO que estavam querendo invadir a Amazônia; eu fui presidente dessa
CPI- neste País virou moda- oara resolver todos os_ problemas.
Sr. Presidente, uma vez, in illo tempore, nós que somos
velhos; levamos, às vezes, alguma vantagem. Lembro:-~e,
ao tempo do Getúlio Vargas, num desses teatros de comédia,
em que um sujeito chegou perto do outro e disse: seu filho
foi pilhado, meteu a- mão no· cofre e roubou. O outro disse:
mas, meu filho, como é que fez uma coisa dessas?_ Devolva
o dinheiro! Não há como devolvê-lo, já gasto_u tudo. Espera
aí, deixa ver como faço: já sei~ abro uma CPL Isso, lá pelos
anos de 54, mais ou mP:nos, e já se sabia o que era uma
CP!.
Esses dias, um jorÕ.al nos induziu ·a abrir uma CPI aqui.
Soltam um escândalo, e depois perguntam: você pe~sª que
deve haver uma CPI? O _cidadão não sabe o _que é isso. Então
responde; sim, deve haver uma CP!. Pensamos -os Senadores- que deveríamos fazer uma CPI, porque o jórnal. ..
É mais uma vez o fato de estarmoS sendo colOnizados
pela notícia, pelo discurso. Um orador_~isse:-:- Antigame"õ.te,
falávamos aqui e saía Publicado nos jornais; agora, os jornais
escrevem lá para atuarmos aqui.
Não quero ser colonizado nem pelos americanos, nem
pelas economias centrais, detesto os seus discursos vazios;
mas, também, detesto essa imprensa cabocla que, muitas vezes, um milhão de vezes, está a serviço _desse. capital internacional e das gra~9es e~presas que estão aqui dentro.
Bom é poder falar isso e não ser ~hamado de comuniSta.
Isso acabou, não é? Está em desuso. Então, podemos dizer.
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Mas o que me torna satisfeito, neste mOmentO,-é-0 segUfri.-te: O Sr. Bush, se puxar rasga, se deixar o boi come. Se
ele assinar o convênio da biodiversidade, perde a eleição lá.
E perde para um mais à direita do que ele própJ;io";- eJI -Se
não assinar, cai a máscara do discurso que vem colo~izando
os nossos países.
_
Díiiã, Sr. Pi-eSide"rite, que abriram uma CPI e fui o seu
Presidente, para verificar que desejavam invadir a Amazônia
por intermédio de padres, uma internacionalização etc. E co~
meçamos a ver os documentos, e todos eram forjados aqui
na Asa Norte. Descobrimos que tudo era forjado e, depois,
estive na Amazónia, algumas vezes, e não fiquei s_ó em Manaus, no Hotel Tropical, porque ali não se sente a Am~nia,
sente-se num pequeno paraíso, mas quando se vai para o
meio da selva, a coisa é diferente. E eu falei: "Pode deixar
vir, pOde mandar invadir. Sou borrachudo da AmazÇ)nia e
dou 10 de lambu]ã, POde -mãndar virt".
Na verdade, para que vão querer vir aqtii se eles coinpram
o nosso minério de ferro, tirado em Carajás, a 16 -dólares,
e para retirá-lo, colocá-lo na vagoneta e jogar no vas:~o, irão
gastar mais de 25 dólares? Para que vir aqui colocar exércitos?
Isso tem custo, eles vão ter que pagar o ·salário dos emp~egados
quando podem retirar o nosso ouro- que sai até em- cOntrabando. Para que vão invadir? Eles nos colonizam lá de fora,
pelo discurso.
·
Agora será que depois dessa checagem, em cima desse
problema maior, a nossa imprensa vai continUar repeti~do
aqueles chavões montados lá fora "para nos colonizar"?
Por exemplo, sou de Minas Gerais, todo _mundo sabe
disso, e o meu Estado é uma cratera só. Tem ·maiS crá.teras
e buracos em Minas Gerais do que os americ<irios--deixaram
no Vietnã, com a guerra. A-guerra da exploração-do minério,
no meu Estado, foi mais demorada, mais cruel, mais silenciosa; arranca-se o· minério de ferro do fundo do solo e lá
ficam as crateras. Sabe por quanto, S-r. Presidente,-estamos
vendendo a tonelada de minério de ferro? A 16 dólares. Com
esse dinheiro remuneramos a escavação, jogamos o minério
de ferr_Q na vagoneta, embarcamo-lo no porto e, depois, vamos
tampar esses buracos e recompor a ecologia? COmo?
Por isso espero que agora com~cemos a refl~tir e a pensar
um pouquinho._ PorqUe, Sr. Presidente, se fizéssemoS uma
correção do preço do minério de ferro do início dfl década
de 50 para os preços de hoje - ao tempo em que o pai
do Senador Jutahy Magalhães foi Ministro - , teríamos qúe
vender, hoje, uma tonelada de minério de ferro a 52 dólares,
e estamos vendendo a 16.
Tomamos, mais Ou menos, um bilhão e meio de dólares
emprestado para fazer a estrada de ferro Carajás e estamos
pagando os juros, quando o dinheiro que apuramos c~ a
venda do minério de ferro - e o de Minas Gerais já está
estourando - que estamos· tirando dali não dá para pagar
óS jur'os do empréstimo que fizemos para construir a ferroViâ
Catajás.
·
·
:
Temos que recompor o ecossistema. É um absurdo deixar
essas crateras, mas, como vamos fazer? Será que o povo brasileiro, principalmente o Governo, neste momento, vai pensar
que um bilhão e oitoceiltós dólares, que é quanto conseguimos
arrecadar, por ano, com o minério- de ferro, não dá para
reparar o ecossistell!a? Será que temos soberania para dizer
qUe não vamos vender o minério de ferro e parar um pouco?
Porque_ coragem, para mim, _é isso"EsSeneg(?Ç!_(?_ 4_~ çor~geii_I,
~sãs brayata~ que estão aparecendo por-aí, para mim, são
"coragenzinhas pequenininhas". Querp ver a corag~m; agora,
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para enfrentar a ordem internacional dizendo: "E verdade,
precisamos reCompor (f eCossiStema e pOr isSo não podemos
vender a tonelada_de minério de ferro por menos de 50 dólares.
Se a vendermos abaixo deste valor não teremos como re_compor as crateras de Minas Gerais 'e as que estaniÕs abrindo
· .. . . .
.· ·
.
em Carajás. .
Será que temos condição .de_ chegar p€:rto dos Estados
Unido_s da América, que não querem ·assinar conosco o acordo
de biodiversidade, sendo que eles dizem que a Amazônia
tem que ser um sailtuário, intocada, enquanto faturam _194
bilhõe_s de dólares por ano, todos os anos, em madeira?
Já denunciei iSso Jri3.is de uma vez aqui. Sabiam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os Estados Unidos da América
vendem, em madeira, por ano, todos os anos, 194 bilhões
de dólares, mais do que o dobro da nossa dívida externa?
E, enquanto is_so, a Amazônia tem que ser um sacrário.
Pelo amor de Deus, não venham dizer aqui que sou favorável à devastação da .Amazônia. Fui_ o primeiro parlamentar
a apresentar um projeto para acabar com os incentivos fiscais
destinados às companhias agropecuárias·que·-desmatavam e
colocavam fogo nas florestas. Mas, também, enquanto ficamos
com 400 mil garimpeiros no meio da Amazônia morrendo
de foine, o povo, na periferia de nossas cidades, também
passando fome, desempregado ena miséria,-termos que preservar a Amazônia como santuário -da humanidade, para quê?
Para manter o americao way of Ufe, para manter a vida do
~rimeirO Mundo.
O Sr. Epitácio Cafeteira -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouçp com prazer<> nobre Senador EpitáeiO Cafeteira.
· --- - · -- · ·
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Ronan Tito,
V. Ex~ trata_ de um assunto que diz muito de perto ao Maranhão, que é a exportação do minério de ferro e V. Ex~ falou
da questão do_ preço. Imagine V. Ex' que o teor do minério
de_ Carajás, hoje, é dos mais altos, enquanto que o de Minas
Gerais já está~ vamos dizer, no fundo do poço, o que significa
um teor bem mais baixo. Eles não querem que haja uma
companhia siderúrgica na região Norte, porque o que interessa
é o minério de ferro de Carajás, porque-·o de Minas possui
baixo teor.._ E_ntão, que o Brãsil utilize ·o rriinério ·de ferro
de Minas Gerais~ porque eles só qUerem levar o de Carajás,
e ao preço que V. EX" disse. Veja~ o lucro é tão grande
que vão para a EUropa- outro dia, fiz um pr'onunc.iamento
a esse respeito -- n_o navio Bergstar~ o maior graneleiro do
mundo, -contratado para fazer 120__ viagenS, num perfóâo de
dez anos, uma vez por mês, 350 mil toneladas de ferro. É
tão interessante ir para Roterdã esse m.inéijO, e chega a ser
tão _barato, que a Coréia e a- China, localizadas do outro
lado do mun_do, estão_ mandando graneleiros bem menores
que o Bergstar ~ em uma viagem por semestre, buscar esse
minério de ferro para ganhar dinheiro. En.tão, na realidade,
estamos, como disse V. Ex~, colonizados. Certa feita, fiZ uma
Viagem para tratar de alumínfo~ fui como "parlamentar' em
c.ompanhiâ do nobre Presidente, Senador Magno Bacelar, e
verifiCamos um·a c_oisa .interess_ante. Qualquer produto do
mundo _tem o seu preço do valor agregado dos insumos mais
a mão-de~obra, soma-se tudo para estabelecer o preço do
produto, acrescer o_ lucro e vender, tudo_,_menoso alumínio.
Então, como os nossos. irmãOs _do.. Nor~e.:ÇOnsoÕJerit muito
alumínio, partiram para colonizar mediante acordos, onde
~energia elétrica, que é_ o-,ili8i9Ijn_su~O, teni_que ser vendida
a eles a um preço inferiot"aó "do_ consuiii_íd_Qf braSildiO. Erifiio
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o alumínio, hoje, produzido no Brasil, é feito com uma energia
elétrica que está subsidiada por nós. Como V. Ex• falou, nobre
Sena9or Ronan Tito, o homem que mora lá no morro, na
_fave~a. pend~,~-rado, paga uma energia elétrica mais cara do
que a das empresas americanas que estão aqui radicadas.
-0-SR. RONAN TITO- isso-é-que é inVetSaO--de valores,
não é Senador?
O Sr. Epitácio Cafeteira- Exato. E, enquanto isso-como dizia V. Ex~ -estamos viajando, nessa grande nave,
de terceira ou quarta classe. Para a primeira classe, mu_ita
comida e muito conforto, eles podem até ligar o ar refrigenido
e fazer o buraco dé ozónio. Mas para nós, da terceira classe,
não, não temos comida nem conforto, para nós o que existe
é trabalho. Eu diria que nós funcion-ani.os nessa nave como
Os trabalhadores, como os empregados de fazer a nave funcionar. E eles, enquanto isso, vão de passageiros de primeira
classe. O que essa Rio-92 está mostrando é que o Primeiro
Mundo lembra muito a figura do sujismundo: é o primeiro
imundo porque_ é realmente quem está acabando com o ecossistema.
O SR. RONAN TITO - Muito obrigado a V. Ex•. que
me fez lembrar aqui uma coisa: que estamos na mesma nave,
qUe tem a primeira classe ... lembra-se dos antigos navios em
que o pessoal ia na galé? Daí vem a palavra galera ... pois
é, nós estainos arrastando o navio.
O Sr. Amazonino Mendes- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. RONAN TITO - Vou ouvir o aparte de V. Ex•
assim que terminar o meu pensamento.
DesejCd;tfar, rapidamente, sobre o álcool, que a cupidez
e a burrice, principalmente da esquerda brasileira. que vive
muito ~ chavão, juntamente com a Petrobrás, quis acabar
com o programa do álcool e agora está todo mundo, fads_aicamente, colocando 150 automóYeis a ·áJçool para as autoridades
~darem para dizerem: este é um conibustível renovável pro~
duzido no Brasil, em que fomos pioneiros ... só se esqueceram
de contar o seguinte: que nós quebramos todas as destilarias
do Brasil, estão todas falidas pela cupidez de uma política
imbecil e estúpida!
Ouço com prazer o nobre Senador Amazonino Mende~.
O Sr. Amazonino Mendes- Ilustre Senador Ronan TitÓ,
cumpre obrigatoriamente a cada um de nós, brasileiros, e,
sobremodo, aos políticos, uma espécie de vigilância ao mesmo
tempo carregada de coragem para desnudar, mostrar esse
farisaísmo, essa hipocrisia internacional, até para que possamos, unidos na convergência do entendimento, nos defend~r.
A rigor, parece-me que somos os algozes de nós mesmos.
Há pouco tempo prestei urna entrevista a um correspondente
internacional, com relamação à ECO, e no final da entrevista,
numa conversa informal, fiz uma reclação. Disse que a imagem
do nosso País no exterior é muito debilitada em função das
notícias. Ele me tesportdeu de pronto que todas as notícias
internacionais são, nada mais, nada menos, que os reflexos
das nossas notícias internas. _
--0 SR. RONAN TITO- Claro! Plantam aqui dentro a
notícia e ainda repercutem lá fora.
O Sr. Ainazonino Meo(fe:S;- E_qU.e são_espiciçadas, pois
Seus ed!tores, quarido. com _a sua ótica, vendo que determ.in~d!ls tl_otfciaS- não é:spelhath a verdade-, reCusam-se a mandá-las para o exterior~ Eri.fã.o, são intimados, porque outras
revistaS, outros-jornaís noticianj.. Então, ve_ja:, ilus!~e Senador,
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o quanto é importante O disCurso de V. [:1 • 4uamo é patriótico, corajoso e quanto merece o nosso tes:peitCC'Ademais,
V. Ex~ fez leves incursões sobre a questão e eu poderia aduzir,
como arnazónida nascido ali, coisas tão Sirriples e tão gritantes.
Por exemplo, somos proibidos de exportar madeira em tora.
Os Estados Unidos exportam madeira em tora e o Canadá
tal""bém.

') SR. RONAN TITO-- E quanto! O Sr_ Amazonino Mendes - A- Finlândia exporta madeíra
em tora. E temos o fenómem.o da terra caída em que descem
milhões e milhões de metros Je metros cúbicos _de madeira,
que a natureza arranca dos barrancos, indo morrer no mar
de Sargaças. perto do Golfo_4q M_éxi~J)._ TeiD.OS~ inqúestionavelmente, uma das maiotes riquezas nas várzeas, enfim, -não
adianta mais continuar com eSse discurso. A propósito, a ECO
está aí. Quando fui Governador de Estã.do, criei U:m instituto
que chamei de Instituto Superior de Estudos da ArnazôÍlia,
lembrando do velho ISEP. Tentei de toda forma, de toda
maneira, sensibilizar a opinião brasileira àquela altura. Foi
impossível! Esforcei-me para c-riar a chamada Universidade
do Trópico úmido. Minha intenção· era reúnir toda a experiênda do mundo do trópico úmido numa· universidade para
criarmos os nossos quadros e passarmos, daqUele rnome~to
em diante, a ser senhores do nosso destino, a planejar-a nossã.
vida tropical, enfim, todas essas coisas. Mas o que quero
dizer é que parei o meu discurso ecológico.-- A EC0-92 está
lá, e eu estou aqui, exatamente porque, nobre Senador Ronan
Tito, soú umà.- pessoa eXtremamente consciêhte:·ae que o que
está ocorrendo no Rio de Janeíro é a maior farsa do século!
Como tivemos sorte! V. Ex• desiiudâ.Com -m:Uita-·clareza· o
fato de que_ o Presidente Bush, pressionado Pela drcunstânda,
pela situação, deixa Cair a· ri:láScara~ Mas, se na.O soubermos
explorar esses momentos, esses instantes, é -6b_vio que continuaremos sujeitos ·paSsivos desse farisaísmo irite~nãcional para
prejuízo nosso. NãO _pOderia ficar calado, ilustre_ Senador.
Teria que esteD.der ã minha mão em reSPeito e ~culri:Primentãr
V. Ex• pelo magilffícó e opOrtuno discurso· que faz, nesta
tarde, na Casa.
-

O SR. RONAN TITO ....: Agradeço a V. EX' o aparte.
V. Ex• disse muito bem: Fiz uma ligeira incursão__ sobre a
Amazónia porque também não teria competência pãra me
aprofundar no assunto.
Há duas coisas neste mundo em que todos se julgam
PhD: em ~,..ricultura e Amazônia. h urna coisa de_ louco!
O__~I.Jjelt .... sobrl.:!voa a Amazônia e sai fâzendo conferência
sobre a região, como .,,..,..0z e i"'ij~o à mesa dele e pensa quepode discutir sobre a agricultura~ fu.:er pc; "tica agrícola. Estamos vendo o desastre da política agrícola. Ontthl, 0 programa
Globo Rural fez uma denúncia extraordinária mais urna ~.::.7..
Fíz tambt!rn umas trinta denúncias sobre a questão da garantia
do preço mínimo que existe em todo_ o mundo civilizado,
inclusive no chamado mundo comunista, como na China, existe o seguro-agrícola.
.
..
Aqui existe o_ PROAGRO, que é seguro de banqueiro,
e estão dando _calote no agricultor. A TV Globo denunciou,
no programa de ontem, de maneira extraordinária, Que a
equalização do preço acontece no princípio do mês, mas o
dinheiro só chega para o Banco do Brasil no fim do mês,
que só paga até o dia 30, pois no dia 19 a taxa já _é outrã~
Com isso, tunga01 o__ agricultor e·m 20% irienos dO ciue·Ú' pr_C:,ço
mínimd, que já- era o minimum minimorum.
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·v. Ex•-f~ou -do fe~ôme~o da terra caídà 1 -algo da rna~or
importância: desCem toras e_mais ·toras pelo rio. Mas eu vi,
em ~Ondônia; desniat3mento.s para a gricultura e pécuária.
Ficaram as torasem pé. Indagando, sobre que tipo de madeira
eram ·aq·uelas, disseram-me tratar-se de castanheiras e outras
espécies mais. Mas isso não~dá tábua? Dá&n Então, poi-·que
não cortam e serram? p:ergunteL Responderam-me que não
podiam, pois o "Ibama não deixa; de JeitO nenhum __ --· Mas,
pelo amor de Deus, está- _secol Se não tirar, vai ãpodrecer!
Vai apodrecer, não. Já está--apodrecendo. E o que vi foi'urita
porção de madeira caída. Aquilo tudo poderia víraY dólar,
poderia virar cruzeiros, poderia vii-ar· Casa p3rá ··ds nossos irmãos, mas está-apodrecendo em pé, porque o IBAMA ilão
permite a co-mercialização.
:Até onde vai a estultícia, até onde vai a iinportação do
di_5e:urso, até onde vai a col()niiãÇão dos nossps·c;oJ()ni,zadore$,
atràvés- de um' discU~o estúpido, -(rUe nóS-·enj'olimosi MeU
Deus do Cétit Andei trezentos quilómetros de carrO, vendo
toras magníficas, lindas, que a natureza levou de 30Q a 600
3fios·para produzir! EstãO lá à dispOsiçãO~ Elas não VãO brotar,
estão secas._ V. Ex~ conhece o fato porqu·e· jã viU issO pór
lá. Não pode cortar! Mas, por quê? Não dá boa tábua? Dã
excelente tábua, a madeira é de primeira grandeza. Mas por
que não corta? Porque o IlJ~a n~o deixa. D()gína_· é_4qgma!
Sr. Presidente, peço perdão por ter excedido no· tempo.
Estou, neste momento, mesmo seildo roc~iro, ~endo_que-eles
fizeram uma peia pára nos pegar e eStão caindo nela. Esto~
verificando, ag()ra, que ·eles estão sendo pegos pelo próprio
discurso. Eles quem? As economias centrais, principalmente
- '''
os Estados Unidos da América.
Vamos ver se a imprensa brasileira percebe e é capaz
de repercutir isso-. Veremos se somos capazes de olhar com
espírito crítíco· para dentro do BraSil; mas devemos verificar,
também, que existe uni relacionamento internacional Dessa
~~~e~~ãe que se eh~~ Terra. Muito obrigado. (~_':l_i~?_b~~~)
_____ D_urante o discürso do Sr. Ronan Ti(o, o Sr. -Alexandre CoSta, )" Vice-Presi4_ente, deixa a cadeira da
presidência, "que é_ Ocupàda pelo Sr. Magno Bacelar.
.O Sr .. AmazO:nbio Mend~ --Sr. PreSidente, peço a pala~

vra para uma comunicação com:o L{de:r_,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -.Tem a palavra
V~ Ex~

O SR. AMAZONINQMENl)ES (PDC-- AM. Como
Líder. Para uma -comunicaçãO. Sem ·revisâo do orador.).....;..
Sr. Presidente,_ SI-s. Senadores,_ trago tão.:Somente ao conheci·
menta desta Cas·a que a Liderança do Part1do Democrata
Cristão achou por bem ingressar com recurso, perante a Mesa
9-o Senado, a_propósito da decisão do ilustre Líder do PDS
il.,._ indi~ar um· _ll!_embro est~~nh~ aqs seus quadros parti9:ª-_ri~!"
para compor a Comissão Pãrfamentar d_e Inquérito, de_stinada
a apur~_r as denú~cfas do Sr._Pedro _Cqll<?r _d_e ~~Ro_.
- Devo dizer aos Srs. Senadores que essa atitude, a_ meu
v_er, pqderia ser adotada por qualquer membro desta Casa,
independentemente de partido. No meu entendimento, orecUrso !éntou tãO-somente fazeí- _valer a liturgia da_Cas!l, teiltou
fazér._valer o-que determiÍla· o eSpírito· dO legisla.dor quando
nos·COirferiu ·o Regimento Interno, a par do Regiinento Comum, além do que eStatui a Lei Maior,: a -~ei_~a_gna. •
_
Seio_ eiitral- no ffiérito da indicaÇão - qu~ <;abe apenas
à<iCóno_mia í~_ie~ria ~o-~ p3rtidos :-aqui ·exrertio d m~u re~p~it<?
à- fndicaçao feita pelo 11Ustre Senador -ESperidHlO Amin, po.r-
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que cabia a ele, dentro da sua continêndâ, eScOlher, em seu
exercício-~ lcgffíiiiO-de liderança:· Apenas me insut:gí ~ 9- fiz
na qu,alidade de Líder do Partido DemoCrata Crist30','-mas
poderia fazé~Io como um simples senador, como qualquer
membro desta Casa, desde que imbuído do sentimento, do
entendimento de que a ação praticada feria a nossa legislação
intern~. além de ferir a Constiti.i:iÇãó--:
=~
De tal sorte, Sr. Presidente, que f3ço esta comunicaÇão
para que pessoas desavisadas não__ façain Cobranças- outras.
Até por parte da imprensa, hâ mUihi ·genfelmáglnaiiâO que
essa atitude foi com o objetivo de que o Partido Democrata
Cristão pudesse, amanhã,- pertencer à comissão~ Nessa esteira,
aproveito o-~ns_ejO pãra díze( C,fue.-váriã.s veZes; tCóho declarado sentir-me eticamente proibido de participar da comissão,
pela razão -do recurso, por outro lado, também já auscultei
a opíriiáó~da grande maioria do meu p~~tido, aqui no Senado,
e pude constatar que ninguém gostaiia de partiéipar. --, ·
De modo que aquele recurso teve como türtbre, como
razão de ser tão-somente o aspecto formal, processual dentro
da nossa óptica de defesa regimental.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a
palavrà ao nobre Senador EdUardo Suplicy.
-

O' SR. EDUARDO SUPLICY (PT--,- SP: Pronu.qcia o
seguinie dísCürso.):·~ Se;rij' rev.i.Sãq çlo~qraõor .) :- Sr.~presi
dente, SenadOr Mauro E}acetar; Srs_. Senadores, começam a
surgir iflformaÇõés ·mais detalhadas, relativamente às ·ações
dO Sr. Paulo César Far_ias: à. maneira como atuava junto a
diversos organismos do Governo, para tentar influenciar decisõeS qUe envolviam levantamentos, liberação de rec_ursos junto_ a enti_daÇ.es .oficiai~,, s_ej~ nO ,.q4e. diz. respeito à liberação
uu ·mesmo aprovação d~ prOjcto_s para os mais diversos minis----~-- -_---- ·.-.- _-.
.=
térios.
S~rgem tambÇní. rn.fo"rrit'.tÇ6es.:da pa'rte do Sr~ Pauro-César
Farias, de 'que' o, sr·. Pedf:O CO_llor_de Meuo; igualri1ente, realizou tentatiVas _de 'intermediaÇões ·de negócios.
· ·
Seja de um lado, seja do outro, é importante que terminemos com essa prática de intermediação indevida de tr~fico
de influência.
- .
Em vista disso, quero fazer uma recomendação ao Presidente Fernando Collorde Mello: que, de pronto. ailtcs mesmo
que se concluam os trabalhos _ da ContiSsã.P Parlamentar de
Inquérito, antes mesm9 que_ se_ acumulem .mais infoi'm;:tções,
faça uril pronunciamento à Nação e desautorize toóa e qualquer empresa, todQe qualquer escritóri_o político que esteja,
no Brasil, ao longo desses an-os·.e.até â data_de,b._9je, realizal).do
operações de interMediação, onde cobrcim 4~ lQ%_ a 40%
de comissão~.-_ ·
.
.-. · .· .
Eritendo que_ S.ua Excelência poderia fazê-lo, poiS são
operações lesivas e índeyidas__aos cofres públicos, e, Se colo-cadas nitidamente., rep'rés'entariam exatame)ite- o -t_ráfjco..de jnfluência, ·a ili_citude penal, preciSamente ãquilO qüe está sendo
objeto de apUração· por parte da Comissão Parlamentar de
Inquérito.
· O Jornal O Estado de S. Paulo de ontem noticia o seguinte,
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Linha de produção - Um.a das denúnciaS fei~as
à Policia Federal aponta para um prédio da_ Avenida
Paulista, pr6xirno da Ri.ta Pamplona, em Cerqueira
César ;zon_à.Sul de São Paulo: Nele, haveria um conjunto com cihco sãla:s - cónht!ciqo ~mo "c~:msultório
daslamentações" - . nas quais te"iiafu SidO recebidos
os intereSsados nos empréstimos jU:iifó·ao Govériú) Fe-

~~
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dera!. Um empresário que não quis se identificar contou que o local tinha de fato o aspecto de um consultório
tnédico, e as atividades ali se desenvolviam de forma
extremamente organizada: "funcionava como uma linha de produção de fábrica", afirmou, irónico.
_Cada um dos ~e.tores envolvid.os tinha sala própria.
_Os Visitantes passavam por uma "sabatina" na recepção, e depOis eram atendidos por assessores de PC,
que se encarregavam de ouvir e anotar os pedidos_ e
encaminhar os documentos para a liberação do empréstimo. Na sala referente ao Banco do Erasil, por exemplo, duas_ pessoas preenchiam relatórios com detalhes
do processo, o setor em que estava e o número de
- protocolo _ou nome do funcionário responsável pelo
andamento do caso.
O mesmo acontecia para a Caixa EconómiCa Fedetal; Bai'iCO NaciOnal de Desenvolvimento Econômjco
e Social (BNDES), Petrobrás e outros setores, principalmente ligados às emprei'teiras.
As salas eram bem decoradas. PC sol)lente aparecia p-essoalmente quando o problema era mais compli'çado. Alguns empresários recordarh que, antes de anaTis3.r a situação, ele deixava bem claras as condições
de pagaménto da comissão. Um empresário com sérias
.dificuldades, praticamente a caminho da falência e precisando deUS$ 5 milhões, estava com _seu pedido "emperrado" por diversos meses no Banco do BrasiL
Depois de sua visita à "central de atendimentos"
de PC, obteve US$ 1,5 milhão e teve .de pagar 15%
de comissão (US$ 225 inil, ou quase Cr$ 700 milhões).
Seria, nesse exemplo, o proprietário de urna indústria
do setor de máquinas de lavar e secar roupas. Sua
história correu o meio empresarial de São Paulo. Ele
teria afirmado que, se fosse chamado a prestar declarações à Polícia Federal, negaria tudo.
Falar ou calar- O escritório da Avenida Paulista
recebia, quáse diariamente, homens de negócios do
Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e -São Paulo. _Diversos nome$ estão sendo encaminhados para a Polícia_ Federal em_ Brasília. Em
conversas com amigos, alguns deles reclamaram do mo-· do como foram tratados na sede paulista do Esquema
PC. Eles poderão ser chamadas para depor.
EmpreSários paulistas que recorreram à ajuda de
PC estãricliil-divididos. Um grupo de industriais se dispõe a comunicar oficialmente ao Ministério Público
Federal, mediante garantias de sigilO, detalhes do funcioitameiltá- do "hospital" financeiro paralelo, como
era obtida a liberação dos recursos_ oficiais e quem
·--chegou a ·ser extorquido. O outro grupo, no entanto,
teme ·a abertUra de processo judicial, a publicidade
que se faria em torno do caso por meio da imprensa,
e até mesmo a ·eventualidade de represália governamental-na hipótese de nova solicitação de crédito. "A
situação é delicada, pois quem procurou o escritório
- concordou em pagar e não reclamou na ocasião". admitiu um industrial do setor de mecânica que teria se
utilizado dos serviços de PC. COinãndo operacional
do Esquema PC em São Paulo. o "consultório das lamentações" teria funcionado durante mais de um anç_>.
O .roovimento ~eria diminuído depois da mudança de
várioS miilistros. "A turma que~éritrou não é a do PC",
~informou O doilo_ de uma empresa de plásticos que
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teria sido forçado a pagar comissão para-liberar um ..cílio Marques Moreira tem dito que seria importante para
empréstimo junto à Caixa EcOnómiCa Federal. O escri- equilibrar as finanças do País cortar certas despesas extraorditório êsfâriá fechadO desde que começa:iãni as denún- _nárias._-Que despesa mais extraordinária, mai~- coõ.ttária ao
cias de Pedro Collor, o segundo-irmão, contra PC, o interesse público, mais desperdiçada do que pagar comissões
primeiro-amigo.
a intermediários? É preciso que se termine de vez com esses
Ora, o que faz o PriSidente- da -RepúbliCa, ·arante de escritórios de intermediação de verbas existentes aqUi 'em Brauma denúncia como essa? Eu, ainda hoje, tive a oportunidade sília e nas principais capitais- do País. É preciso que se dê
de encontrar-me com o Ministro da Saúde Adib Jatene, e
um basta a essa atitude inescrupulosa.
comentei com S. Ex~ sObre esta reportagem. E fiz -a S. Ex•
O próprio Ministro Adib Jatene disse-me que era preciso
esta recomendação: que diga ao Presidente da República que
acabar c_om esse tipo de procedimento. Se os empresários
é preciso acabar com e5;se tipo de procedimentO. Ainda ontem, deste P.aís querem ter a possibilidade de dizer a seus filhos
a Folha de S. Paulo trouxe notícia semelhante, não relativa- que o engrandecime.nto de suas empresas ocorreu honestamente ao Sr. Paulo César Farias, mas a diversos prefeitos, mente, nunca por tipos de favores adquiridos junto ao Goverque lá de Minas Gefaís-se viram forçados a pagar comissões no, através de pagamentos de intermediações indevidas, que
entre 15 e 20% do contrato, junto ao Ministério da Ação . ,eles_te.nham a disposição de transformar esse estado de coisas,
Social ao tempo da Sra Ministra Margarida Pro"cópio.
que não é simplesmente deste Governo, mas, infelizmente,
Leio, Sr. Presidente:
ocorre em nosso Pafs no nível de governos municipais, estaO esquenia -de fibe:!"TaÇãO de Verbas- a fundo duais e federal há muito tempo. Contudo, se quisermos viver
perdido do Ministério da Ação Social (MAS), pas- num país onde prevaleça a verdade, a justiça, a honestidade,
sava pela lobista Rosemary S-teigledf_?r Saud Limei- a transparência na forma de conduzir a coisa pública, é preciso
ra, relatam os prefeitos Walter Francisco de Moura que se tomem providências de imediato. E aí cabe a responsa(do município de Morada Nova de Minas), Antô- bilidade desta CPI em, de pronto, levar adiante a apuração
nio Eustáquio Ferreira (de Vazante), além de ou- de todas essas. afirmações. Houve alguns parlamentares, em especial, que apóiam
tros_ dois prefeitos que preferem não ser identi~
ficado_s.
o Governo, que, na quinta-feira última, diante do depoimento
Moura e Ferreira relatam que foram procu· do Sr_ Pedro Collor de Mel! o, avaliaram que poderiam ficar
rado_s__ pela lobista, que ofereceu a agiliza~ão da contentes, uma vez que o irmão do PreSidente da República
liberação de su_as verbas. Rose", como ela se não teria trazido uma prova cabal de qualquer envolvimento
identifica, afirmou aos prefeitos que existia um indevido de autoridade governamental ou mesmo das atividaesquema no Ministério da Ação .Social para liber- des do Sr. Paulo César Farias.
tar os contratos·, mas que era necessário dinheiro,
Houve mesmo quem opinasse, como o meu prezado colecaso contrário o_ projeto não andaria. Pediu 15% -ga Senador Ney Maranhão, que a CPI poderia- dar-se por
do valor do convênio.
concluída._ Eu gostaria, respeitosa e democraticamente, SenaUm dos prefeitos que prefere não ser identi- dor Ney Maranhão, de ponderar aqui com V. Ex~ que não
ficado entregou à Folha um fax emitido por HRo- é_ propriamente no primeiro capítulo dos livros de Sherlock
se". No documento, a lobista fornece modelos de Homes e de Agatha Christie que se descobre quem matou,
leis e requerimentos que a prefeitUra deveria provi· quem roubou, quais_ foram os responsáveis pelo crime que
denciar para que ela pudesse agilizar- a liberação se procura desvendar. Aqui, da mesma maneira, Senador Ney
Maranhão, o Sr. Pedro Collor de Mello, no depoimento a
de verbas para a construção de casas populares.
No fax, além do nome completo de "Rose", esta CPI, deu notícia de graves procedimentos, que, se confir·
aparece seu RG (n' 585.201 - S$1'/DF) e seu mados, caracterizam Crime, caracterizam tráfico de influência.
telefone (233-5732). A reportagem da Folha ligou
V. EXi' estaVa com a fazão, quando, na CPI, disse que
várias vezes durante cinco dias seguidos para esse ainda não se havia provado a prática de ilícito penal por parte
de qualquer autoridade do Governo, inclusive-do Presidente
número. Mas ninguém atendeu ao telefone.
da República. Mas isso não significa que não tenha havido
São diversos o_s_ casos de_ prefeitos- que-, ao procurarem
ilicitude penal; a possibilidade existe.
a liberaçãq de recursos, se vêem diante de pessoas que se
Então, diante das informações trazidas pelo Sr. Pedro
interpõem, dizendo que a liberação de recursos só aconteCe
Coll9r de Mello, que denotam essa grave prática de tráfico
na medida em que se dispõe a pagar alguma comissão. ~
de influência, assini como a denúncia de que o Sr. Paulo
preciso acabar com isso. Ainda hoje, em entrevista à Rádio
César Farias teria um escritório-na Avenida Paulista, junto
CBN, à Rádio Bandeirantes, ·a outras emis"'SOras de rádio de
à Rua Pamplona, para receber empresários e vender a sua
São Paulo, fiz um apelo aos cidadãos paulistanos e brasileiros
possibilidade de influenciar organismos como Banco do Brasil,
que porventura saibam destes procedimentos indevidos que
Caixa Económica Federal, o BNDES e outros, se confirmadas,
os comuniquem aos membros da Comissão Parlamentar de
fico pensando o que dirá o Presidente da República ao ter
Inquérito, que procurem os Srs. Senadores e_Srs, Deputados.
notícia disso.
Eu mesmo dei o telefone do meu gabinete. Dirijo-me também
Se Sua ExOOlência sabia, a situaÇão se torna ainda mãis
a senhoras e senhores empresários que cji.Ierem viver em um
grave, se não sabia aqui reitero, é o caSo de o Presidente
Brasil difrente deste, para que não mais admitam que pessoas
Fernando Collor de Mello dizer à Nação que todo e qualquer
se interponham no caminho da aprovação de verbas pedindo
escritório que estiver interinediando verbas, projetas, liberao-percentual que desejar. Isso não pode continuar no País.
ção de recursos de instituições oficiais- de crédito neste País,
Se o Presidente Fernando COllor de Mello tiver a vontade
ou junto a ministérios do seu Governo, está desautorizado.
determinada de economizar recursos tão ímpottantes para
Quem souber de qualquer fato dessa natureza deve comuo povo brasileiro, que forma mais eficiente estaria em suas
nicar ao Procurador-Geral da República, a essa CPI, ou ao
mãos do que acabar com esse procedimento? O Ministro Marh
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próprio Presidente da República, mas com abertura e transparência de informações.
,
. .
~Sr.

Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- EDUAR.DO SUPLIC);'- Ouço V. Ex• ~om muita
honra, nobre Senador.

Eauarao

O Sr. Ney Maranhão - Senador
Suplicy, ·estou
ouvindo V. Ex~ com a atenção e o respeito que V. Ex~ merece
e tem desta Casa. Sempre disse que V. EJr é Um grande
colaborador do govemo do meu Presidente Fernando Collor
de Melo, porque, dentro do seu trabalho pertinaz, sempre
está fiscalizando o· que esteja errado no Governo e falando
na tribuna, como- fez no caso da ComiSsão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, quando V. Ex• denunciou
a derrubada do Deputado João Alves, sobre _o que me solidarizei com V. Ex~ Portanto, temos intimidade para trocar idéias
como dois homens, um que defende o Governo ·e -outro que
é Oposição, mas uma Oposição construtiva. QuantO ao meu
pedido de extinção da CPI, através da imprensa, Senador
Eduardo Suplicy, há um ·adágio no nOsso Nordeste que diz:
·"Confunda, mas não misture." Só posso completar esse racio~
cínio após ouvir o industrial Paulo César· Farias. Agora não
posso, de maneira nenhuma, dizer. que ~pedirei a suSpensão
· da CPI.,Hoje, Senador Eduardo Suplicy, a classe empresarial
paga em torno de 60% de impostos. O empresárió que diz
que não sonega está mentin<lo. Todos sonegam; pois se não
sonegarem bastante, quebram. Portanto, Senador Eduardo
Suplicy, não acredito nessa conversa da imprensa de que fulano telefonou para o Procurador~Geral, ou de que o empresário
. tal vem depor.- Para mim, isso·é COnVersa para boi dOrmir,
porque todos eles, por uma questão ·de sobrevivência, têm
o caixa :dois. Não acredito que algum desses empresários afirme, perante a CPI, que deu tahto para a campanha Uo presi~
dente da República ou de qualquer outro candidato; porque,
para dizer isso; tem que declãrat -eni--seli iril.J)os!O de renda,
o que não acontece. Quem lhe fala é um homem que diz
o que sente, que tem uma experiência de 40 anos. V. Er
está com boa-fé, é marinheiro de primeira via"gem nessa tribu~
na. Tenho experiência desde o tempo do_Dr. Getúlio Vargas.
Temos·, Sim-~·que ã.provar eSse enxugamento da ináquíriã fiSéãl
·para que todos paguem o imposto__devido; temos que fazer
uma lei para ser cumprida neste PaíS.. Temos o ·exemp1o daquela proprietária de uma cadeia de hotéis das mais importantes
nos Estados Unidos. Por causa de uma verba que· ela esqu·eceu
de declarar no imposto de renda, fOf.cõridenada a·.quatro
anos de reclusão naquele país. Sexta-feira-última V. EX~ não
estava presente, falei sobre os cartéis. Dizia que" d" Governo
tem que melhorar, tem que enxugar essas-leis para pegar
esses "tubarões brancos".- Tubarão branco é· aquele que vem
à praia para nos pegar. Na Austrália há at_é uma- nede de
a:ço como proteção'. Então, esses éartéis, Qúando forem pego$,
deveriam fazer um curso· de leão: Cabe a nós melhorar essas
leis. Essa, a minha preocupação desde o início da criação
dessa comissão. Antes de a revista Veja publi~r aquele tape
à que assistimos secretamente, o-congresso estava mima· espécie de banho-maria. A tendência era a coitstituiçãO de uma
.comissão de alto nível, composta de Líderes, para acompanhar
essas fiscalizações que o ExecUtiVo maridou apurar com relação ao escândalo do caso Paulo Cesár Fadas e Pedro Collor
de Mello. Não tenho dúvida nenhuma de que a Receita, tran~
qüilamente, p_oderá noS trazer- irregularidades do Sr. Paulo
Cêsat Farias com respeito a pagãmentàs de impos~os e oUtros _
fatos correlates. Dentro da minha óptica, n~O sêiia- preciso·
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criar essa Comissão, com violenta emoção, como também
aconteceu na gravação do Dr. Pedro Collor de Mdlo. Queira
De'us que essa CPI possa apresentar provas concretas contra
o_Sr. Paulo César FariaS, po-rque, do contrário, quem cairá
no descrédito do povo - e ·que- já está muito abaixo das
expectativas - ·somos nós;- Sou um defensor desta Casa e
tenh-o- autoridade para falar porque fui cassado. Talvez Um
dos meus maiores empenhos tenha sido a minha luta para
evitar a cassação de um colega: nosso na Câmata- dos Deputados, o Deputado Márcio Moreira Alves. Assim, ninguém
mais do que eu tem interesse na credibilidade desta Casa.
-~~~~9o_r_:f?duardo_:Suplicy, queira Deus que V. E~ esteja cer~
to, porque essa Comissão não foi instalada exclusivamente,
Senador, para que testemunhas dissessem algo que envolvesse
o Presidente da República. Mas, até hoje, nada disso aconteceu. Era essa a explicação que eu queria dar a V. Ex~.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o honroso
aparte; Senador Ney Maranhão.
Se o Presidente da República teve notícia, inforinação,
sobre os procedimentos do Sr. Paulo César Farias, esse é
um dos objetivos que nós pi'ecisamos delinear, e com toda
isenção. O depoimento do Sr. Paulo César Farias, certamente,
· será importante e- peils() que a sala da ComisSão será peqUena
para ouvir o seu depoimento. Mas o que certamente teremos
que fazer é um sistema de perguntas o mais eficaz possível.
A CPI, ao contrário da primeira reação do Ministro Jorge
Bornhausen e do Ministro Marcos Coimbra, é uma coisa séria.
O Sr. Ney Maranhão - O Ministro Marcos Coimbra
já mandou, Senador, uma comunicação, esclarecendo que
não havia dito aquilo e desmentiu as informações da imprensa .
. O SR. EDU~O SUPLICY -:Pode ter sido uma primeira reação, mas é unportante que ele teilha feito a retificaçãO,~num sinal de respeito ao COngressO Nacional.
O Sr- Ney Maranhão - Perfeito.
. . O Sr. EDUARDO SUPLICY - Mas, a nossa responsabilidade é procurar saber em todos os detalhes o que significa
esse sofisticado sistema pelo qual um grupo de pessoas, na
verdade, consegue obter de 10% a 40% daquilo que constitui
as despesas públicas, ademais, daquilo que sejam as liberações
de recursos das instituições oficiais de crédito na forma de
empréstimos. São procedimentos ilícitos que não podem continuar.
Com respeito à queStão da sonegação de-impostos, Senador Ney Maranhão, aqui estarei examinandO com atenção
a~ propostas que a Comi~são de Reforma Fiscal, hoje presidida
pelo professor Ary Oswaldo Mattos Filho, estará encaminhando através das mãos do Ministro Marcílio Marques Moreira.
Considero importante essa proposição e a estudarei com serie~
dade. Tudo que visar obter maior eficiência, maior eqüidade
na arrecadação de recursos~ levando em conta, inclusive, o
princípío da progressividade cons-agrado na Constituição, segundo o qual, aqueles que têm maiores rendimentos e maiores
valores em termos de propriedade devam contribuir proporcionalmente mais, tudo o que for nessa direção, na direção
de maior- transparência e responsabilidade- na destinação des~
ses gastos, contará com a minha apreciação positiva .
Já conversei com o professor Ary Oswaldo Mattos~ Ouvi
S. S• com atenção na Comissão de Assuntos Económicos,
e até encaminhei a ele todos os dados_ e a literatura relativa
ao Programa de Garantia de Renda Mínima, ã.o impostO âe
reJ!di:!. n~ativp, para que ele considere essa proposição já
aprõtatfà pelo Senado no conjunto da reforma tributária. Po~
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deremos discordar de alguns aspectos da reforma fiscal, mas
estou estudando o assunto com atenção.
Muito obrigado_2__~r._ Presidente. (Mu!19 bem!) Palmas
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Antônio Mariz - Dirceu Carneiro - Eduardo SupHcy
-Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Garibalidi Alves
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto
Lucena- Jarbas Passarinho- João Calrnon- Jonas Pinheiro- Josphat Marinho- José Paulo Bisol- Lavoisier Maia
- Lourival Baptista - Meita Filho - Onofre Quinan Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado o
-

ORDEM DO DIA
Não há número para deliberação.
Em conseqúência, o item 1 da pauta fiCa Cõffi a votaÇão
adiada.
É o seguinte o item adiãdo.
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ni i9, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado curo o art. 64, §
2', da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da Câmara
n9 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra ates do Poder Público, e dá
outras providênciaS~ feildo
PARECER, proferido em Plenário, Relator, Se'nador
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas n"?li 2
e 3, nos termos de substitutivo que ofereCe, e contrário àEmenda no;~ L
O SR. PRESlDEN'I'E (MagnoBacdar) _.,.- Os itensde
2 a 37 ficam com a deliberação sobrestada, nos termos
do § 2' do art. 64 da Constituiçao-Federal.
São os seguintes o-s itens_sobreSiados:
n~

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimerito Interno.)_
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n 9 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em onda média, na cidade de Barra do Garças, Estado
de Mato GrossO. (Depende-ndo de Pa!ecer.) -

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'28, DE 1992
(Incluído, em Ordem do Dia nos- termos -do art. 353,
- __ parágrafo único, do Regímento lnterno:) ---Discussão, em -turno úniéo, do Projett;> de Qéc;:ietql~egis
lativo n' 28, de 1992 (n 9 31/91, na Cfuriara dos Deputados),
que aprova o ato qu-e outorga permissãC) ã Rede Itapuã de
Rãdios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Júlio de CaSfilhos, Estado do_ Rio Graride do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
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-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N 9 29, DE 1992

_.. (ll)cluído em Ordem do Dia nos t~rmos do art. 353, parágrafo línico", dO Regimento Interno.)
·Discussão, em turno único~ do ProjetO de Decreto-Legislativo n9 29, de 1992 (n9 37/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana
de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
~~cidade de Ar_acati, Estado do Ceará (D_ependendo de Parecer.)

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos_ termos _ do art. 353·, parágrafo único, do Regimento Interno.)
_ _
Discussãõ, em túino único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 30, de 1992 (n9 48/91, mCCãmara dos Deputados),
que _aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviÇo de radiodifUsão
sonora na cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-6.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 31; DE f992
(Incluído em Ordem do Dia noS teimes do.ai"t ..353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
·
DisCussãO, em turno único, do PrOjeto de Decreto L_egislativo n' 31, de 1992 (n' 49/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e Imagens na cidade de Jataí, EstadO de _Goiás (Dependendo
do Parecer.)
·.;.....7-...:.:.

PROJETO DE DECRETO LEGISLÂTIVOCW 3Z, bE1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parãgl"ãfo úriiCo, -do Regiinentõ Interno.)
- __Discussão, em _turno único, do Projeto de Decre"to Legislativo n9 32, de 1992 (n9 50/91, na Câmara de Deputados),
que aprova o ato que renova a conCessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar s.erviço de radiodifusão
sOnài"a-na-ddade de Votuporanga, Estado de São Paulo. (De-.
pcrtdcndo de Parecer.)

·
-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 199?
--(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parãgrafo úniCO, do Regimento Interno.)
Discussão, ·em turno único, do ProJéto de Decreto Legis-·
lativo n' 33, de 1992 (n9 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 34, DE 1992
-: (Incluído_ em Ordem do Dia nos termos do ait. 353, pará'
grafo tínico,-do Regimento Interno.)
DiscuSsãO, em turnO úÍliCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara .âos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal d~
Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, de âmbito local, na cidade de Souto

Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parec'er.)

Discussão~
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e_m turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em t"uino único, do Projeto de DecretO Legis-

lativo n' 35, de 1992 (n' 57/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-11PROJÉTO DE DECRETO LEGISLATIVO N•36,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 Legis-

lativo n' 36, de 1992 (n• 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à_ Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na

que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora
na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

(Dependendo de Parecer.)
-I6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 41, 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 Legis-

lativo n' 41, de 1992 (n' 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova à permissão outorgada à Rádio
-l.u_azeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de ra-diofusão
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia (Dependendo

de Parecer:)

--

··

-I7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO N9 42, 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 Legis-

cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
--12-

lativo n' 42,de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),

PROJETO DE DECRETO LE'üJ:StATIV0-N'.37, DE 1992

na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rjo Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer,).
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATJYóN• 43, DE l992

(Incluído em Ordem do Dia nos terrnos do art. 353, parágrafo único~ do Regimento Interno.)
DiscusSão,. eril turno único, do Projeto de Decreto Legis-

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora

lativo n' 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-

que aprova o ato que renova a· permissão outofgáda à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora, em freqüência ·mOdulada, na cidade de

grafo único, do Regimento Interno.)
DiscuSSão; em turno únicO, do Projeto de Decreto Legis-

Birigüi, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

que aprova o ato que outorga concessão-à Rádio I pirá Ltda.,
para explorar serviço de radiofusão sonora na Cidade de Ipirá,

-I3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO N' 38, DE 1992.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
DiscussãO, -em fum<n.ínico. do Projeto de Decreto Legh-

lativo n' 38, de 1992 (n' 74191, na Câmara dos Deputados),
que· aprova o ato que outorga permissão' à Rádio FM do

lativo n' 43, de 1992 (n' 102/91, na Câmara dos Deputados),
Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, p3rágrafo únicO, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, -do Projeto de Decreto Legis-

Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

lativo n' 44, de 1992 (n' 121/91, na Câmara dos Deputados),

na Cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Pareoer.)

que aprova _o ato que outorga concessão à Rádjo Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora
na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Geraís, (Dependendo

-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATfVO N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, -do Regimento Interno.)
Discussío',- ein turrio úiJ.Íco, do Projeto -de Decreto Legis-

lativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado__ de São Paulo.

(Dependendo de Parecer.)

de Parecer.)
-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úriico; do Projeto de Decreto Legis-

lativo n' 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dos Deputados)
que aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo.

(Dependendo de Parecer.)

-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nós terrilos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)

-

~ 21PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON'47, DE 1992

(Incluíd-O eill- Ordé;n çl_o_ Óia, nos termos- do art. 353, parágrafo únicO;-do Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n' 47, de 1992 (n' 73191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora na Cidad~
de Ituiutaba, Estado de -Miilas Gerais. (Dependendo de Pare-

cer.)
-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•48, DE í992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
·
Discussão, em turno único, do Proj~to de Decreto Legis-

lativo n• 48, de 1992 (n• 92191, na -Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santái'iã- Ltda .• para explOrar serviço
de radiofusão sonora em onda média na Cidade de Feira

de Santana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-23PROJETO"DE DECRETO LEGISLATIVO N• 49, 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• 49, de 1992 (n• 93/91, na Câmara 'dos Deputados),
que 3prova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-24-PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
------------------DiscuSSão-, em turno únicO~ do Projeto de Lei da Câmara
n• 40, de 1992 (n' 2.629192, na Casa de origem) de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 15• Região, com sede em Campinas - SP, e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)

-25PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,

doRegimentolnterno.)
--- ___,
DiscuSsão, erii tU.i"riO Ui"liOO~-do ProjetO de Lei da Câmara
n9 46, de 1992 (n<:> 2.627/92, na Casa de origem). de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regiopal do Tral?alho
da 10• Região, com sede em Brasília -DF, C? dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)

-26PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 51, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. -330, C,
do Regimento Interno.)
· DiscussãO, em turno único do Projeto-de Lei da Câmara

n• 51, de 1992 (n• 2.473191, na Casa de origem), de iniciativado Presidente da República, que reajusta pensão especial con-

cedida pela Lei n• 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Maria
Carolina Vasconcelos Freire. (Dependendo de Parecer.)

-27PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1992.
· --- (Incluíd()_em Ordem do Dia, nos termos _dõ~ art." 336,
c, do Regimento Interno.)
DiscuSsão, em turno único; do Projeto de DeCreto Legis-

lativo n• 52, de 1992 (n• 94192, na Çâmara

do~

Deputados),

que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretóra do Programa Nacional

de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-28PROJETO DE DECRETO LEGISLPjÍVO N• si, PÉ 1992
' · . (I~çluldo e!l\ Ordél)l cjo. Dia, nos. tennos do ~~·- 336,
c, _dp Regimento Interno.)
Dísc~SMo, ·em turno únicó, do. Pi:-ój~to

cte :OeáetciLegis-

Iativo_ n' 53, de 1992_(n' 96192, na Cãniara ·dos De-putados),
que aprova a: indicação, por parte do Presidente da República,
de membros 4a_ Cc;nnissão Diretora -do Programa Nacional

de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
.c--29-.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1992
. '(i~cluído e~ Ord~md~ Dia', nos ter.;,_os cio. ~rt. 3.36,
c, do Regime1_1to I_nterno.)
. J?iSC~JSSão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo p• 54, de 1992 (n• 160192, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto_ das Emendas ao Protocolo de Montreal
que destroem a C~ada _<;i,e QzQn.iQ~ adota~

sob_r~, S~bstâncias

das em Londres, a 29 de junho de .199(1. _(Depend~vdo de
Parecer.).
.. .
'-30-

PROJETÇl,DE Df:CR,ETOLEGISLATIVO N' 55, DE 1992
· . (Incluído em Ordem do Día, no-s termos- do art: 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo o• 55, _de 1992 (n• 184/92, na Câmara "dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção'sobre 'ZoÍl'as Úmidas•de
Importância Internacional, Especialmente como Habitat de
Aves Aquáti~s, concluída em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro

de 1971. (Depéndendo' de Parecer.)
-31-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•S6, DE 1992c..
- (Incluído em Ordem do Dia, nos termo~ do art. 336;·!,
c, do Regimento Interno.)_ _
_
_ .
_
DiscüssâO, em turno úríicO, do PrOjeto de DecretO Le~s~

lativo n• 56, de 1992 (n' 188192, na Câmara dos Deputados);
que aprova- o textO da- COriVeilÇão Sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de RéSídllos PerigosÇ>s e__suaEI_iminação, concluída em Basiléa, Suíça, a 22 de março de 1989.

(Dependendo de Parecer.)
-32PROJETO DE RESOLUÇÃQ.N' 23, DE 1992 •
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
·
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Discussão, eril turno único, do ProjetO de Resolução n~'
23, de 1992 (apresentando pela Co-missão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 155, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-americanos junto ao Banco Interamericano de __DesenVolvimento-BID).
-33MENSAGEM N' 200, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do ar!. 336, c,
do Regimento Interno.)
Mimsagem n' 200,_ de 1992, através da qual o Presidente
da República solicita ·autoriZaçãc:S" para que a União possa
ultimar contratação de operação de crédito externo~ nO valor
de cinqüenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria,
junto à Metrimpex Ttade, Service Investiment Company Limited, destinada ao finanCiame-nto integral da aquisição de peças
de reposição, materiais e equipamentos para diversas inStituições federais de ensino. (Dependendo de Parecer.)
-34PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 107, DE 1991
Dis,cuss.ão; e~ turno único, do Projeto de Lei da Câm.ar.l
n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n"' 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
qué trata do Seguro Obri&a"t6rio de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (OPV A T), tendo
PARECER favo"rável, sob o n' 40, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
-35PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE 1991
DiscUssão, 'em turno único~; tio Projeto de Lei do SeDado
n~"26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Rorialdo
Aragão, que altera a Lei Complementar n"' 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo
PARECER, favorável, sob n' 39, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senad_ores, na semana passada, eu protestei contra a-discriminação nos cortes de verba para o Porto de Suape. De
um total de setenta bilhões, o Ministério dos Transportes
simplesmente cortou para a ínfima quantia de quinze bilhões,
e mais ainda, Sr. Presidente, com o pagamento em três prestações de cinco bilhões mensais.
A esse respeito, recebi o Ofício n"'299, do Sr. GOverriadO:i.Joaquim Francisco, que passO a ler.
GOVERNO DO ESTADO OE PERNAMBUCO
Gabinete _do 'Goven..1dor
Ofício il'299192-GG
Recife, 29 de maio de 1992.
Exm• Sr.
Senador Ney de Albuquerque Maranhão
Senado Federal - Anexo II Gab. 27
Brast1ia-DF
Senhor senador.
Levo -ao conhecimento de V. Ex~ que o Porto
de Suape. ãlém de ser a maioi PriOridade em meU
Governo·, é também considerada pelos pernambucanos como uma conquista coletiva do Estado. Nesse
sentido, sucessivos ·governos, independentemente
até das posições políticas, têm envidado esforços para
assegurar a continuidade das obras do Porto.
Dessa maneíra, cimsou-ine-estr3.n-hiza e- profundo desagrado o conhecimento da Portaria n~ 309 do
Ministério da Economia, que, publicada em 10-4-92,
reduziu a dotação existente no OGU do valor original
de Cr$70.0 bilhões, para o valor de Cr$15.0 bilhões,
com des_embolso em três parcelas.
Esclareço- ·qu:e-, devido ao grande esforço por
mim desenvolvido para consignar Cr$70.0 bilhões
de recursos da ATP no OGU, visando o prosseguimento das obras de Suape, não posso aceitar a ocorrência de um corte nesse Montante.
Isso posto, solicito de V. Ex• providências no
·sentido de orientar o pessoal técnico responsável pela
administração orçam_en_tária ne..s.s_e_ Ministério, visando à reposição do valor originalmente fixado.
Certo da atenção ·de V. Ex\ reitero vOtos--de
elevada estima e consideração. -_Joaquim Francisco
de Freitas Cavalcanti, Governador:~ . _

~-36-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 106, DE 1991
Discussão, em tui'ilo Uilico-, do Projeto de Lei do Senado
n'l' 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
acrescenta dispositivos aO art. 89 da Lei n9 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências, tendo
,PARECERES, proferidos em Plenário, Relator; Senador
Ca!Ios Patrocínio.
.-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
-37PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' I, DE 1992
Discussão, em priiitekO turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n91, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira·; que acres-centa -ãlínea c, ao inciso III, do art. 150,
da Constituição Federal. (2• sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista
de oradores.
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Sr. Presidente, não sei quein está tentãridO desmorali~ar
a Banqlda de Pe'rilambuco, que, por unaniniidade, lutou por
essa dotação. Estive com o Ministro Interino da EcOnomia,
Dr. Luiz AntôniO, qUe informOU que o Ministério da Economia corta linêarmente o Orçamento, cortes esses que vão
de 30% a 35%, em alguns Ministérios.- _
Ora, Sr. Presídente, a portaria publicada no Diário Oficial
da União não designou nesses 30%,35%, a dotação do Porto
de Suape e sim um absurdo, um corte de 70% e não de
~%.

..

Estarei, amanhã, com o MinístrO -dos Transportes, para
que S. Ex~ faça essa reposiÇão a· Pernambuco,- porque não
aceitamos, de maneiia alguma, essa provocação. Tenho certeza de que S. Ex•, o Ministro Affonso Canlafgo, com a sensibi-
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lidade política que possui, há de concordar que a Bancada
pernambucana, por unanirriidade, não pode aceitar essa injus~
tiça feita a Pernambuco.
Espero, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro dOs Transportes, de pronto, reponha essa verba de 70 _bilhões, de fundamental importância-para o Porto de Suape, que vem sendo
cons:ruído com-sangue, suut e lágrimas do povo de Pernambuco~ Essa verba foi resultado_ da conscientização polítíCa de
sua Bancada, que não pode aceitar passivamente essa discriminação contra o nosso Estado.
Como Líder em exercício do Gove_mo e Líder Jo Partid_o
do Presidente, interpreto a vontade de su_a Bancada no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados. Pernambuco não pode
ser humilhado._
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem,!).

Tais recursos são insuficientes para a manutenção dos
5_._::W0 ProjdOs- de pesquisa em andãmento, tornando impratic~vel o processo de_ transferência de tecnologias para os produtores rurais --uma das razões d.a melhoria no desempenho
de nossas produções agrícolas, nos últiinõs ternpos.-A empresa
vê--se, assim, obrigada a sustar os projetes de apoio e fomento
às agrõindústrias.
____ ·
E isso não é tuâo, Sr. Presidente, Srs. Seiía~dores. A
irisuficiência de recursos compromete o Programa de Controle
de Qualidade, uma vez que faltam inVestimentos em alternativas tecnológicas - sem falar na interrupção dos_ programas
de. preservação ambiental, em prejuízo da par•:~;t'ação desse
notável organismo de pesquisa brasileiro na Conferência para
o Meio Ambiente_que as Nações Unidas e.\itão.promovendo,
no Río de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. (P3usa.)
S. Ex~- declina da palavra.
Concedo-a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
·
·
S. Ex" declina da palavra:
Concedo a palavra ao nobre Senador· César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso. Seriúevisão do orador.) -Sr. PreSidente~ Srs. senadores, o Brasil está comemorando a volta das grandes sáfras
agrícolas que, em passado recente, foram o único meiO ~.itpaz
de amenizar os efeitos sociais perversos_ de altas taxas de inflação. A abundâncía de produtos agrícolas funcionou coino colchão amaciador da crise económica e social que vivemos há
mais de 10 anos, obrigados a suportar as conseqüências de
políticas recessivas_em nosso quotidiano.
O desempenho da agricultura tem sido_ exceLente, sempre
que o__ Governo resolve colocar os reCursos- a tempo para a
indispensável ação estimuladora dos produtores. Sempre que
a máquina do Estado fez-se presente com financiamentOs Suficientes, os agricultores responderam com grande entusiasmo
na tarefa de' tirar da terra tudo o __que _ela pode oferecer.
E assim foi que tivemos algumas grandes safras no final da
década de 80.
O desenvolvimento da agricultura em nossos trópicos intensificou-se a partir da década de 70, depois da criação_ da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- a Embrapa.
O sisteina de pesquisas montado pela Embrapa mostrou-,se
tão eficaz, que o Brasil passou a ser encarado como País
que detinha a melhor tecnologia agropecuária em área de
clima tropical. Isso foi possível graças a um redobrad_o_es{orço
de cientistas e técnicos ao longo dos 19 anos de existência
da Embrapa.
Foi a Embrapa que desenvolveu sofistiCadas pesquisas
de que resultaram variedades de trigo, soja e milho, entre
outros gnlos nobres, adaptadas às condi.Ções climáticas das
diferentes regiões do Brasil. Estes resultados animadQres, que
colocaram, por exemplo, a soja brasileira entre as melhores
do mundo, foram possíVeis graças às- modernª"s _tecnologias
desenvolvidas pela Embrapa.
A instituição está sofrendo, agora, uma das piores crises
de sua existência. As dificuldades decorrem não apenas da
escassez de recursos financeiros, mas principalmente do_ contingenciamento da fatia que tocou àquele órgão de pesquisa
no Orçamento da União este ano. Dos 749 bilhões de cruzeiros
res_ervados para a Embrapa no Orçamento deste ano, fOram
liberados, até junho, apenas 9,5 por cento --ou cerca de
71 bilhões de cruzeii'os~
----

O Sr. Jutahy M~alhães- P~r_mi~C:-m~~~V ._ E~~.u~_.aPar!e?
_O SR. CÉSAR DIA,S - Concedo o aparte a V. Ex•
_O Sr. Jutahy Magalhães - Senador César Dias, quero
-solidarizar-me com V. Ex•, porque é necessário que. de quando em vez, estejamos aqui defendendo maiores· recursos para
a Embrapa, poiS ela__é uma daS grandes reSponsáVeis, hoje,
pelo País ter uma maior safra agdcola. Há ni.uitos' estudos
nessa área; mas, infelizljlerite._ n~~te _Qoverno:_ ·a··partir -de
cienCia e tecnologia tem-sido muito-esqUeCida. Nãõ só essa
empresa' a que-v. Exf está se tefeiirtdo, mas todos os órgãos
dessa área de ci~ncia e_ ·teCriOlogia.' Phtece· que b Governo
não acredita na tecnologia nacional, embor:a, ·em discursos,
refiraLSe -muitO a eSSa questãO. Entretanto~-- oS recUrsoS nec-es..;
sáriós não são liberados, o que tem gerado um gr:3nde atraso
ri-eSsa· ãreâ DO Brasil. Paràbéns a· V: Ex• por estar d~fendendo
os itltehisses dà Emb'rapà, q'u'e, aliás, hão são só dessa empresa, mas. ,de· todo p País; Já 'qbe~elâ. tráz niuítoS benefícios
àNação:
· ~·-•
-· -.-, '. -·
·· ···
'
O .SR. CÉSAR DIAS"--' .Nobre S~nâdor' Jutahy Mag~
lhães, agradeço~ V,. .Ex~ pelo aPar~~ b_rllbiiv4_dés't~ dis?urso
é a sittia:ção desesperadora dos funcionários e cientiStas daquele_ óigãO. Veja V. Ex~ _que apenas _9,5% -do.orçan;tento total
da1Jríião dispensado à Efnbútpa_-foi liberadO_ até junho. Real~
me'nte, todO aqUere bancC)de·aadcis que· temos na Effibr.apa,
todas as_ suas pesquisas ~spalhadas pelg. t~~ritóri9 nacional
estão vivendo-.uma situação-çlifíêiT, o-,q~~ no~ pfeqc!Jpâ ~uAo.
·__ FaZemoS este apeiO diretamentE: aos Ministros da Eç:çmoÍnia, Marcílio Mâ.rqueS Mõreira, e _da Agricultura, Antóni,O
Cabrera. SolicitamoS ~S. Ex~s que dêem maior atenção ,à
Einbr.apa.
·· ·
·' ·
' ·· ·
· ··
__ SI. P"r'eSidenté,-tãO~ou nl~is gràVe-do qu~ 3 c~Se_ C?~çam~n
tária- em que mergulhou um dos_organismos dtt p~squisa m~is
tespe'ít<idos abaixo do Equador é .a situaçãó _de. penúria erp
que vivem seus recursos· humanos -:- na verdade, o mais rtcp
património da empi'esa, ~s· ~~o.fi~~iç)íi~ifq~e :prOjdarain as
mais surpreendentes tecn~logia~ ag~ícolaS.J?'!fa .ãreas de clit?.as
tropicais- acham-se desmotivados, cercados de problemas pela
preservação da própria sobrevivência, percebendo salários incompatíveis com sua formação profíssional e científica.
-sr: Presidente, Srs .. Senadores, para que se tenha uma
idéia da situação humilhante a que se acham submetidos cientistas e técnicos_da Einbrapa, basta diiei'"que o salário de
té:Ci:LlCCtde mais alta especialização, portador de Doutorado,
não chega a dois inilhões e cem mil cruzeiroS. Túúãndo dessa
fOrma profiSsiOnaiS de-ãlio nível científico e téCnico, ã.meaç3.-sê·
de destruição o maior patriinónio que a Embrapa cons.eg1,1i_u
estrU.tU.iar-em -seus-19 ãrios de Vldã. -
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Fonún _estes cientiStas e têcilicos

'qu'e~

-demonstraram a

viabiHdade da agrü;:ultura intensiVa em paíseS_ tropiCais, como
o Brasil, e, em particulary· em regiões antes consideradas impróprias pà.ta -o cultivo, êolrià o promissor êeriado brasileiro.
Aqui~ nessa· área antes cOnsiderada hnprestável para a agricultura, já se plantam trigo,- soja, inilho, sorgo, alho - e tantas
outras ·culturas nobres.

O raCiônã.fuento·de réCursos ã. qUe foi subnü:tí43 a Embra-
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C<?rte de recursos orçamentários para o prosseguimento das
Obras do Porto de Suape. O que Significa- dizE: r cjue sãO dois
empreendimentos importantes, distintos, ·mas que mostram
a falta de sensibilidade dos técnicos governamentais para com
esse trabalho que é empreendido. tanto no Porto de Suape
como também pela Embrapa. Só queria lembrar a V. Ex•
que, na medida em ·que o nosso Orçamento da República
é comprometido com cerca de 90%. ou até mãís do que isso,
pata pagamento de obrigações do Governo, inclusive da dívida
interna pública, pouca coisa sobra para os investimentos governamentais. É uma pena que aqui não esteja, neSte momento
em que V._ EX·- faZ esse proriunciamento, o Senador Márcio
Lacerda, que está verdadeiramente municiado de dados que
provam, sobejamente, como o nosso Orçamento da República, em termos de investimen'to~- virou uma peça de ficção.
Agora, querer que a Embrapa realize um trabalho dessa envergadura, dessa ordem, como mostrado por V. Ex~, sem· que
o Governo Federal injete recursos orçamentários, é pedir demais, porque ela não tem como prosseguir nesse trabalho
sem rontar com a particíp3.ção do Tesouro Nacional. Há_ poucos dias, assisti a tim dos programas_ Bom Dia Brasil, em que
o Presidente da Embrapa, ao-_ser entrevistado, mostrava-se
muito entusiasrrfado com os planos e projetas para aquela
empresa. Hoje, ·vejo que aqu~ele entusiasmo está desaparecendo, até pelas palavras de. V. Ex~ EstoU inteüa:mente_solidário_co~ o seu P!'ODJ.!.ncianjento e-l-taffibértl._ com o do Senador
Ney Maranhão.

pa ·abala o seu crédito· interno e externo- ela que se projetou
internacioD.ã!mente como inStituição rilódelar de pesquisa
científicài:; tecnológica, com Vários centros de excelência. Para
se ter uma idéia do papel decisivo que ela hoje representa,
basta dizer que cerca- de 37 por cento dos grãos que estão
sendo agora colhidos nasceram em seus laboratórios e campos
experimentais.
- Sr. Presidente, Srs. -Senad_ores, não estamos recorrendo
a mera figur~ d_e,retórica,-quando enaltecemos o papel decisivo
que desempenhou e desempenha esta instituiÇão no desenvolVimento da agrlcültui'a no BrasiL Basta rios_a"teirnos ao quadro
Particip:iÇão ·q_e_ Y_ariedades da Embrapa na atual safra de
grãos (safra 9!192).
· .· . . · .
_ .. : . ..
Para uma produção de 10.621.200 toneladas.de arroz em
4.395.192 hectares, as variedades descobertas pela Embrapa
participaram com76 poréento -ou 8.072.112 toneladas numa
área plantada de 2.769:60ihectares. Em arroz de sequeiro,
as variedades ~mpregadas foram "Ri9 Pa'ranaíba", "Guarani"
e ."Cuiabana.,; na cultura irrigada foram BR-IRG 409-a: 414,
Metica, Aliança e Cita-S.
Na produção de 19 milhqes, 506 mil tonejadas de soja
O SR. CÉSAR DIAS- Nobre Senador Garibaldi Alves
deste ano, numa área plantada de 9 rriilhões, 577 mil e 500
Filho, agradeço a V. Ex~ pelo aparte. Esse discurso é, realmenhectares, a Embrapa contribuiu com 37 por cento, o_u _7_ mi~
te, técnico e retirado das lágrimaS diabéticas dos funcionários
lhões, 217 mil, 220 toneladas numa área plantada de 3 milhões,
da Embrapa. Cerca de 77% dos salários dos cientistas da
3S2 rilil e 125 h~ctares. A:; variedaQes.da Embrapa que particiempresa estão defasados. Eles não têm condições de continuar
param dessa notável safra foram IAS-5, BR-4,-DOKO, Paraná, BR-16, Savana (BR-9) e Garimpó; - · ·· - - ·
- - um trabalho tão técnico com a preocupação de trabalhar apenas para sobreviver.
A mesma· CoiSa '3córiteCeU -côrit a:s safras de feijão, de
Realmente, a situação é lamentável, mas nos resta _uma
milho e de trigo, para as ·quais tanto~ Contribuíram, ·como têm
esperánça de vez que o Ministro Antonio Cabrera tem dado
contribuído_ em outros apos, as variedades descobertas graças
um grande impulso à agricultura. Este noss_o pronunciamento
ao esforço-de pesquisa daquela institUição científiCa e tecnolóé para sensibilizá-lo. Vamos encaminhar cópia deSte dfscurso
gica, que em tão boa hora os brasileiros tiVeram a: inteligência
ao Sr. MinistrO, em que constam os apartes dos Seriadores
de criar.
·
·
Garibaldi Alves Filho e Jutahy Magalhães. Vamos solicitar
Ainda tenios que mostrar o papel importante que a Ema S. Ex~ posições firmes e vamoS CObrá-las. A Effibrapa não
brapa desempenha nas diferentes regiões do Brasil. A tabela
pode continuar nessas condições. O seu trabalho de 19 anOs,
·2; que aqUi teinós, inbS:tr3 O Germuplasma conservado no
hoje, está totalmente desprezado. Considero que o Brasil pre·Brasil pelo Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuárfa,
cisa de recursos para que_ a Embrapa desenvolva pesquisa
por região geográfica e forma de conservaçãO.
..
e tecnologia.
-- Na Região Norte, há onze bancos de germop1asma, 21
no Nordeste, 16 no Centro-Oeste, '24 no Sudeste e 10 no
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
Sul. Esse acerVo=vetdadeiramente preCfOSo para -qualquer NaO SR. CÉSAR DIAS - Coin muito prazer.
ção que se preze tem sido protegido e desenvolvido em pesquisas pelo Cenargen., o órgão ci~tífic:o criado dentro da estru___ O Sr. Ney Maranhão- S~nador César Pias, o assunto
tura da Embrapa para cUidar de verdadeiro patritnôriio nacioqUe V. Ex• está tiazeildo à pautà, a:s dificuld-ades de um órgão
nal, na área da genética Vegetal.
c!)mo a Embrapa, é de vital importância para o País. Em
'r •
,
•
pi"im-eirO lugar, é um órgão que apriinora cada vez mais a
O Sr. Ganbaldi Alves FUbo - Permite=me V. Ex• um
tecnologia
na ãi"ea agrícola e s_ó pode haver concorrência com
it.párle?
melhora de produtiVidade, logicamente, com tecnologia. DenO SR. CÉSAR DIAS -Pois não, nobre,Senador.
tro desse ponto de vista de V. Ex• eU cito - aliás sempre
o faço, poique é_ um exemplo para o Mundo - a China,
O Sr. Garlbaldl Alves Filho- Nobre Senador César Dias,
onde viv~m um bilhão e cento e_ cinqüenta milhõ~s_de pessoas.
desejo IJ13nifestar minha solid~riedade a V. Ex"na hora em
Nesse País, a agricultura é a priOridade, porque dizia o grande
_que critica o_ corte de recursos orçamentários destinados ao
líder chinês Mao-Tsé Tung: "Povo de barriga cheia não pensa
trabalho de pesquisa da Embrapa, assim como lembrar que,
em revolução". E esse nosso órgão, Senador César Días, é
na verdade, o seu discurso é feito depois de o_ Senador Ney
justamente destinado a melhorar e incentivar a_ nossa agriculMaranhão ter usado da palavra, queixando-se também do
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tura para que possamos competir e aumentar nossa produtividade, visando dar comida ao povo bra~ile!~o._'fenho_ certeza
que isso acontece da parte do Ministro Cabrera, que é um
agricultor, um fazendeiro, um homem que está realizando
no MinistériO da Agricultura, um bom trabalho. Se to_dos
os Ministros tivessem trabalh3do como S. Ex~, talvez não tivessem havido algumas mudanças no Ministério. SenadOr, coincidentemente, temos-conversado com o Ministro Ant6nío Cabrera a respeito da Embrapa e esse pronunciamento de V.
vai alertar ainda mais o interesse, a· sensibilidade e a
conscientização de S. Ex" para que esse ói'gãc:r teóha Um tratamento condigno, à altura da necessidade que requer o desenEx~

volvimento da nossa agricultura. Portanto, Senado-r, congratulo-me com V. Er. e; mais uma vez, teithci certeza absoluta
de que este seu pronunciamento vaf Calãr-futi._d_o junto ã.O
Sr. Ministro da Agricultura, porque a Embrapa é a arma·
fundamental para o bom funcionamento da agricultura do
nosso País.
O SR- CÉSAR DIAS -Nobre Senador Ney Maranhão,
agradeço o aparte de V. Ex• que, como Líder do Governo,

realmente -vem engrandecer muito o nosso pensamento, que
tem como denominador comum a intenção de repensar o que
a Embrapa pode fazer por este País.
Por exemplo, no meu Estado, a Embrapa tem solicitado
verbas para pesquisas sobre o cavalo selvagem, e possuir um
banco de dados sobre esses animais é importantíssímõ; PoiSos mesmos estão sendo _diZT:mados. Sabe-se, hoje, por exemplo, que eles são- resistentes a uma doença· virótica, a febre
eqüina que·, segundo irifornütções, possui um vírus serilelhante
ao da AIDS. Como esses cavalos têm muíta re-sistência, já
existem pessoas de outras comunidades internacionaiS Triteres~
sadas em fazer. pesquisa sobre a sua resistência física. No
entanto, a Embrapa, que poderia coordenar esse trabalho
não tem condições de fazer essas pesquis3.S tãó iMportantes
para nós. Entãp, acho que_ V. Ex• poderá nos ajudar, e muito,
a sensibilizar o Ministro, porqUe como- sabe, pertencemos
a um partido de oposição no Congresso Nac~onal, mas uma
oposição que tenta Ser menos estéril possív:eL Estamos alertanqq O Governo Federal, porque, realmente, se perdermos a
~mbrapa, _c~mo está acont~ce!ldo, ela está se diluindo_ dia-adia, será difíçil o Governo pensar em desenvolvimento, em
modernidade. Agradeço a V. Ex• pelo aparte.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• concede-me um aparte?

o SR- CÉSAR DIAS- Pois rião, nobre Senador.
O Sr- Jutàhy Magalhães- Já tive oportunidade de aparteá-lo na ql,):~s_tão da Embrp.pa; e sabemos que ela é a responsável pelo aumento_ de produtividade de vários produtos no
País. Eu mesmo tenho sempre a preocupação--de afirmar que
o Ministro Cabrfira tem se mostrado eficiente, interessado
em encontrar formas de levai- recursos para essa área agrícola.
Mas temos que reconhecer um fato concreto: até- hoje, não
conseguiu o MinistrO C3.brera convencer q ~_resident~ da Re~
pública, que é- o último responsável, o principal responsável
pela política agrícola do País, que a ·agricultura no mundo
inteiro é subsidiada e no Brasil é tributada. O que eStamos
vendo? Estamos com a :Produção de milho acima do coilsumo
brasileiro; os ·produtores vendendo __seus produtos abaixo -~g
mínimo, porque não hoüve-'il-gáiantiã -dopreço. AgOra, pior
do que isso foi o que li num relatório reservado, neste final
de semana, que, apesar de tudo isso, estamos importando
milho para dois Estados do Nordeste, um deles Pernambuco.
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Isso é um contra-senso, ·no momento em que o Brasil tem
Unia Safra de iriilho que qUas~_pc?_deríªirtºs chiuri_3i- de reOOi-de,
eStamos importando esse produto. Não podemos concorrer
com a Argentina, porque lá estão aplicando subsídi?s !la parte
dos produtos_exportávei_s e ~st<IJ!~O~ perdendo m~rcaqo. Esse
o grande trabalho que_ a Embrapa vem fazendo no País, um
ponto que o País teria_ qu~ ter,5om9 baSe_de su~~e-~tação,
para uma pOlítica agrícola voltada rj;:almente para os intere_sses
brasileiros_ E; Se a Embrapa é a responsável pelo aumento
~tâ p·ra:~9.utiVidade, por meio da p~squisa, temos que ter condi~
Ções, também, de remunerar bem os produtores e, mais do
~e r~~unerar _bem 9s produtores,_ fazer com que o Brasil
tenha condições de conc~:nrer com.os países vizinhos e oUtros
Tia .eXPoi-úwão dos seus produtos. Ess~ a polítiCa- agrícolã,
que o principal responsável por ela. _que é o Presid~nte da
República, não tem feito. Não adianta apenas o esforço do
Ministro- da Agriculh,J.ra, que está sempre sendo d~rrotado,
não conseguindo to-rnar a sua política vitoriosa, porque ã auto~
riôade maior não lhe dá o apoio que -se faz necessãrlo.
O SR. CÉSAR DIAS - Nobre Senador Juta~D: -MagaIfi3es, agradeço _a reintep/iriçãÕ de V. -Ex•:co-~ :esse· novo
aparte em nosso discurso.·
1
Realmente é preciSO adequar a política brasileira, no que
tange à agricultura, principàlmente quatldç v~mos, agor_a, fazer_ parte dO Cori~ SuL 'A m-inha -preOcúpação riuiJOr -é Que
esses países venham interferir· na pes<}úiSa dâ Embiapa rou~
bar o genoplasma, roubar as nossas pesquisas porque ainda
não temos prontas as patentes~ não foi resolvida ainda a paternidade_ desse trabalho científico. A npssa pre(icuj)açãO no que
tange)-Embrapa ~ nesse sentido .. A polítici-·4o: Mi~fStério
da Agricultura tem melhorado ultimame~te, ,graças à produção que se ventila por todo o_ País .. Mas_ precisa: melhorar,
em muit_o alrida, porque eStamos num Pa(s. Qe_ famintos, o
povo realmente está subnutrido, está vivendO hoje uma fome
crónica e realmente o Presidente Collor~ o'Miriisti"ô Marcílio
Marques Moreira e o Ministro Cabrer3 precisam repensar
no. que tange à produção de alimentos no nosso País.
Gostaria de terminar, Sr. Presidente, fazendo um apelo
ao Senhor Presidente para que libere·, o toais· rapidamente
possível, verbas destinadas à Embrapa. pórq'ue ·realtrienté es··
tamos perdendo um dos órgãos mais iiDpoitaDteS,do nossO
País, que vem fazendo, há 19 anos, um trabalho, díga-ie pOr"
excelênCia, do mais alto nível e, hoje está tOtalmente desamparado pelo Orçamento da_ União, pelas autot:i~ad~s ciue·querf:m -adniínistrar indhor; principalmente. o Ministério da Agricultura.
Agradeço os apartes dos Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizeL Muito obrigado. (Muito bemf)

e

·· · O SR- PRESIDENTE (M~gno Bacelar) - Concedo' á.
palavra a-0 n()bre Senador Humberto' LuCeria.
- - ...
' ' '.
-. '
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB--'PB. Pronuncia.
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente. Sr*5 e Srs. SenadOreS,'
a propósito da reportagem ~'O Poder do Congresso", plibli-·
cacto. recentemente, nas revistas Veja, enviei àquele semaná~
rio, a seguinte ca:rta:
"Brasflia, 15 de maio de 1992
senliOi'-Diretór-de RedaçãO qa·Revista Veja
'' I
Essa conceituada revistá PublicoU Uma- iéj>Oitagem in-titU~.
lada "O Poder do Cong~ess9_", _a~Sinadã: pelo' j_Orn~lista RO~ ..
berto Pompeu de Toledo, na sua edição de 29 de abril próximo
___ j
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passado, a qual, nas suas linhas gerais, foi proveitosa ao Congresso Nacional, para resgate·da sua imagem, perante a· opinião pública.
· ·
·
Corigratulo-me ·com esse· impórtante trabalho jorrialí?tico, cumpre~rne entreta'nto, no que mê -dii fespeíto, trazer
alguns esclatecimeótos que agradeceria se fossem publicados.
Ein' ptimeiro-lugã.r, é constrangedor__ di~igir-me a V. s~,
para 'enviar, mâis- uma vez, em ·anexo; ~uma -aOcumentaçãO,
através da qual fica comprovado que a acusação de nepotismo
que me- é feita, realmente, é uma versão maldosa--e não um
fato.
Na verdade, repito, só trabalham comigo Humberto Lucena J úniOi; roeu filho, e Esmeralda Ja come de Lucena; miriha
sobrinha, ambos_ocupando no meu Gabinete de ApoiO, Cárg6s
de confiança de Secretários Parlarrientares,· até o fin'al do meu
· ·
mandato, em janêiró de ·1995.
Fur Deputado Estadual por 8 anos, Deputado Federal
por 16 ailoS e Sen-ador, por qu·as-e "16, e não tenho uin só
parente consangüírieo· neril ·afiiD~- _ate o·-z'? grau,--no qUãdfo
permanente da Assembléia da Paraíba, da Câmara ou do
Senado.
.
. .
. .
' ·Ademais, coril.o P.t~si~ente do Senado, no biênio 1987/88,
o primeiro Ato' da Mesa biretora que presidi foi a Resolução
n'? ~ de 11,1~r_ço_ de 1987 ,,_pela qual institUímos o concuiso 'públi·
co, como única fonn:a: de admissão n6 'Senãdo. · ·
· Quanto à moriomània de· ser paÍ'Iftinellt3.r l a. crítica rião
me diminuiU. Aperia·s-quero lenlb'rar que· me PeO(quei à política', por vocaç-ão, é, se_ não desempenhei, até hoje, mandatos
no Executivo foi porque-a·-conjuntura pOlítiCã ·estadual ainda
não me deu espaço, ·para satisfazer: o meu sonho de governar
a Paraíba·.. Modéstiá à pi:lite; pOrém, áêliõ
TIO d~semperiho
dos· mandatos legi~l<;t(ivo,s~ prOéu,rc;f hoJl.rar o meu, Estado e
setvít aó NOrdeste e ao Brapil.
:Na eXpectát'iVa. de sua: ateÍIÇâo;
· ·COrdialmente;
·Sep,adcir Humberto Luceria, Líder do PMDB"
'
'
, .
'
Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, o meu
propósito- ao endereçar essa correspondência à direção da
V~ja foi o de repor a verdade, no _seu devido lugar, numa
~entat~va q~ eyi~c:Jr qu~ a. v,ell).a ass~rtiv.a de que o q~e. vale
Ç a vers_ãp, ~e~mo maljciosa, e não o fato, possa ·prevalecer,
qefofigurapçlo o. meu perfil de homem público, perante a opi-·
qi~o pública .
. Era o que tinha a diz.er.

que,

.. O SI!-- PRESIDENTE (Magno Bacelar) __: Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB.-BA. Pronuncia
o se_guinte discurso,)_"";'"'":-Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores,
há muito tempo, os governantes vê:nl afirmando que su.aS decisões são para aten~er as çlasses meno~ favorecidas. Nos países
industrializados, a·. pObrez~ aumenta gradativamente, e, no
Brasil, a distribuiÇão de renda é cada vez mais perversa. As
mrdidas governameutajs ·não consegUem corrigir o acúmulo
de desigualdad~ sociais, uma verdadeira bomba-relógio -que
ameaça explodir a qualquer momento, num futuro próXimo.
Mudam-se os tempos, mudam-se os governos; e os problemas sociais permanecem os· mesmos: a miséria da população,
o desemprego, o abandono dos menores e dos idosos, a questão dos aposentados, o desaparelhamento nas áreas de Saúde,
Educação e Saneamento BásiéO, ã fome, o desperdício, a
cdrrupção~ a inipunidade, a dificuldade de se obter justiça,
a ~lítica fundiária, salário, habitação, migração, previdência.
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O Governo se perde na demagogia, no populismo, na
incapacidade administrativa, e as elites acabam sempre benefici~d.as, participando cada vez mais da renda nacional. Durante
a_ campanha eleitoral, o Presidente apresentou planos e programas de governo~ falOu sobre os descamisados e 9s pés-descalços, encheu de promessas e esperanças o povo brasileiro.
No entanto, a realidade que ora -se nos apresenta é cruel
e inCompatível com os sonhos de reconstruir uma nação onde
todos possam gap.har o suficiente para viver coin um rriínimo
de confOrto e dignidade.
Segundo a ONU, para cada bilionário no mundo, há
dez milhões de miseráveis. Na maioria dos países da América
Latina~ o ajuste económico está provocando aumento da pobreza da maioria da população. No Brasil, a taxa de desemprego se elevou, como conseqüência da recessão, e o Nordeste
tem o maior índice de mendicância do Pais.
Uma das características do mercado de trabalho brasileiro
é a geração de um grande m~mero de maus ~tnpregos, que
não oferecem opõrtu_nidades_de asc_ensão profisSional, treinamento e perspectivas futuras a seus ocüpantes. O diplomata
Sf1,muel Pinheiro Guimarães ClassifiCOu os empregOS disponíveis na nossa economia em_qmitro_tipOS. O primeiro tipo
é o dos empregos formais em _atividades legais, que são os
preferidos pOr quem tem possibilidade de escolher. O segundo
tipo é o_ dos empregos oferecidos pelo Estado, que causam
grande_ ónus às finariças- pUblicas, pelo fato de serem permanentes. O terceiro tipo é o dos empregos legais mas informais,
corno a produção caseira, a meridicância ou os camelôs; esse
tipo é o que mais cresce na crise, áté que a própria crise
chega ;i uín ponto de tal forma avassalador que o destrói.
F:inahnente, h~ os empregos ilegais, como a prostituição-_ e
os jogos_ de azar,. que se juntam aos empregos criminosos,
como.o assalto, o seqUestro e o narcotráfico.Samuel Guimarães acha que Uma política económica co~
mo a vigente, que procure reproduzir no Br3sil a estrutura
industrial do Primeiro Mundo através da desregulamentação,
da privatização e da abertura dã economia, acaba com os
empregos das duas primeiras esferas e estimula, conseqUeittement'e, as atividades informais e ilegais,· o ·que pode ser
ComproVado se observarmos no' dia-a-dia o criscime'nto da
criminalidade e das tentativas de cciibir os empreios na quarta
esfera.
---- ---Segundo o professor José Pastore, o Brasil deixou de
ser o paraíso da ascensão social. Aumentou o número de
pessoas com empregos piores que os de seus pais, fato que
os economistas chamam de mnbilidade social descendente.
A renda per capita brasileira sofreU !eduçõeS re3is de 13,8%
entre 1980 e 1988 para o País· êómó um todo, de 17,6% nas_
cidades, e de 15,4% no Nordeste. A pobreza absoluta, que
_incluiu 32,5% da população em 1988, aumentou nas cidades
e no Nordeste, região onde abrange, hoje, 58,8% da população.
As mudança~ no mercado de trabalho contribuíram para
o aumento da pobreza entre a população em idade de traba~
lhar. Um dos principais efeitos do Plano Collor, no resultado
da pesquisa que ó lBGE realiza anualmente em 90 mil domicílios de todo o Pars, foi verificaçlo no índice de desemprego.
Em 1990, por conta do Plano de Estabilização Económica
da ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello, 3,7% dos trabalhadores brasileiros ficaram desempregados, índice bem maior
do que os 3% registrados em 1989 ou os 2,4% de 1986.
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Moradores de rua, sem teta, nas principaíS cidades do que não seja a de receber as raras visitas de religiosos ou
País, são pouco conhecidos até pelo Governo. No último cen- assistentes sociais. GeialmeDte aparentem ter mais idade que
so, o IBGE deixou-os de lado, por isso- seu número não foi a registrada nas certidões de nascimento. Há asilos para onde
registrado, embora não possa ser ignorado: basta olhar pela é encaminhada a população recolhida nas ruas, com faixa
janela do carro ·para· saber que a recessão os tornou mais etária acima dos 40 anos. Para essas criaturas, 40 anos significa
numerosos. A PrefeitUra do Rio de Janeiro já anunciou a velhice! São recolhidas com o objetívo iriícial de reintegração
construção de "miseródromos" debaixo dos viadutos cariocas, na sociedade, mas a maioria passa o resto da vida internada
numa tentativa de diminuir o problema da população que em locais que se revelam uma estranha mistura de hospício
não tem onde morar ou que, por ganhar salário mínimo, dorme e hospital.
nas ruas de segunda a sexta, e só vai para casa nos finais
Quanto aos idosos que permanecem em liberdade, não
têm melhor sorte. O abandono da faml1ia é o traço comum;
de semana. para economizar o dinheiro da passagem.
Pelos critérios da ONU, 33-niilhões de brasileiros vivem a maioria vive isolada, sem espaço e sem lazer. É grande
entre a pobreza e a miséria. Se a quantidade de despossuídos o número dos dependentes de tranqüilizantes e- sedativos,
é um mistério, niáis desconhecida ainda é a mágica de sua que fazem dormir ou "'desligam" o idoso do meioambiente,
sobrevivêneiã. Em -todas as cidades grandes, a maioria ganha geralmente com a conivência da família, que não quer ser
o pão e a cachaça de cada dia catando sucata, como abutres incomodada. Nos bancos das praças, nas calçadas e ruas, enhumanos. Sobreviver de sucata ou pequenos serviços é uma fi"entando o sol, a poluição e a pressa dos mais jovens, os
alternativa que aproxima bêbados e marginais de desempre- velhos se queixam da cidade que cresceu e se modifiCOu, sem
-criar condições propícias para eles.
gados crónicos, jogados na rua por crises económicas.
Na verdade, Srs. Senadores, houve um manejo econóA comovente situação vivida pelos aposentados brasimico nos- últimos anos, na política brasileira, -que implicou leiros, resultado do revoltante tratamento que lhes dispensam
custo maior do que o· neces-sârio, e provocou-maior desigual- as autoridades, ocupa diariamente, com justa razão, generoso_
dade na distribuição do sacrifício. Excluídos do recenseamen- espaço em todos os veículos de comunicação. Não há quem
to, os brasileiros que não moram em lugar algum não têm deixe de ficar indignado ao vê-los submetidos a tamanhaseidentidade nem mesmo no_anonimato das estatísticas. As auto- qüência de humilhações, discriminações e perseguiçôe'S: Receridades governamentaiS podem até negar a sua existência, ber o salário, parco e indigno, porém necessário; é uma· façaporém não conseguem vedar os nossos olhos diante da miséria nha a que os aposentados se submetem mensalmente, e que
estacionada nos semáforos, adormecida nas praças, escondida envolve filas, pivetes, cambistas, ataques cardíacos e até morem buracos e ac_ondicionada, até, em tubos de esgotos.
te. O Governo já se declarol! incapaz de solucionar a questão
A taxa de desemprego-elevou~se corolário da recessão. e atribuiu a responsabilidade aos Bancos, pelo mau atendiO aumento do número de desempregados, furitamente com mento aos aposentados e pensionistas.
a queda do poder aquisitiVo dos salários, ajudou a desencadear
Segundo a Unicef, 70% das famfiias brasileiras vivem
o aumento da demanda de serviços públicos. A maior pressão na miséria. Nos úUiinos anos; o número de pobfes.rio Brasil
nesse sentido foi verificada nos setores-da Saúde e da Educa- aumentou consideravelmente, e- há famílias que dependem
ção, cujas condições precárias de funcionamento ~e transfor- até de crianças excepcionais para niendigar. Meninos e menimaram em caos absoluto e intransponível, diante da perspec- nas que vivem nas ruas das capitais nordestinas dedicam-se
tiva de privãtiiação -e· do desespero de uma população que principalmente à mendicância, pOis apenas 13% dessas criannão tem como pagar pelo atendimento médico e pela educação ças conseguem ganhar dinhei_ro co111 g trabalho infornial.
Os indicadores sociais do IBGE revelam que as crianças
de seus filhos.
Em qualquer situação- _d_c crise, as camãdãs mais frágeis - e adolescentes brasileiros continuam a viver em situação de
da população são as mais sacrificadas. _Eritre nós, os mais pobreza familiar- 50,5% vivem em estado de pobreza absoatingidos pela pobreza são os pontos extremos- os menores luta, com famílias de rendimento mensal per capita de até
e os idosos. A partir da rCalidade que vivemos, ·podemos meio salário mínimo, e 27,4% com até 1/4 do salário míilimo.
estabelecer uma relação entre a pobreza de hoje e a pobreza Em Salvador, o Projeto Axé, voltado para a assistência a
de amanhã e, então, não mais poderemos nos omitir em rela-- nü~n-ores, calcula em 2 mil o número de menores em condições
ção aos jovens, respbrisáveis pelo prosseguimento de nOssas de desabrigo total, doi-rrllnêfO SOb marquiSes·,-pontes Outros
missões inacabadas, e em relação aos idosos, símbolos vivos pontos onde podem livrar-se da chuva e do vento.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, a gravidade desdo futuro que nos aguaida.
Já é notória a incapacidade govemaiJ?ental de encontrar sa questão está no fato de que a própria pobreza gera mecasoluções para as questões sociais mais urgentes, como a do nismos que a reproduzem. Na esfera administrativa, são enor:abandono dos menores e dos idosos. A discussão desses pro- mes as deficiências dos sistemas públicos de saúde, educação
blemas, de natureza estrutural, têm sido deixada de lado em e saneamento básico, completamente desaparelhados. A dimifunção das questões conjunturais, do dia-a-dia. Após décadas nuição dos valores repassados pelo Ministério da Saúde, _bem
de estagnaç~o, sem que tais problemas sejam enfrentados, como os destinados à ~rea pelos EstaQos e Municípios; os
não é de se estranhar que eles venham agravando. Infeliz- desvios de recursos e a má gerência administrativa estão inviamente, apesar da retórica oficial, combater a pobreza e aten- bilizando o atendimento à saúde da população.
Na área da Educação, o quadro permanece negro. Nas
der os m~nores e idosos não faz parte das prioridades do
atual Goyerno, preocUpadO com o combate à inflação, o déficit escolas públicas, pfevaleceril- a total alienação, os elevados
público .e _a negociação d~ dívida externa.
índices de reprovação, e a formação deficiente do profesSor,
Nos asilos, misturam-se loucos, doentes e alcoólatras. que tem ingresso na carreira por indicação e não por concurso.
Todos juntos, à espera da morte. É a versão mais dolorosa Nas universidades, o distanciamento da realidade, a má distrie deprimente da miséria na velhice. Mal nutridos e esquecidos buição de verbas, o desperdício dos recursos existentes e_ a
por suas famílias, os velhos asilados ficam sem outra ocupação dificuldade de aplicação tecnológica. Nas escolas particulares,
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a eterna inSatisfação dos professo•:es com os baiXos salários,
e os protestos dos pais contra as altas mensalidades, Com
a crise económica, a procura pelo ensino particular caiu e
a demanda pela escola pública não é atendida. Os prejudicados
são sempre os alunos.
Nos últimos 40 anos, a população urbana brasileira saltou
de 35 para 115 milhões de pessoas. Esse ç_resciroento expressivo não foi acompanhado dos investimentos_necessários, tan~
to nas cidades quanto na zona rural, para equilibrar a demanda
com a oferta de serviços de saneamento básico. Do total da
população, 65% não dispõem de serviços de coleta de esgotos,
a coleta de lixo não atende a 30% -da população urbana,
e 54% do lixo coletado não _re_ç_çbem tratamento e disposição
final adequados. Apesar de o Pafs ter 96%aas cidades com
rede de distribuiçã:o de água, apenas 41,7% delas têm sistema
de tratamento convencional completo, que- consiste baSicamente na decantação e filtração da água proveniente dos mananciaís. Além disso, 22,3% não têm nenhum- tipo de tratamento e apenas 31% dos municfPiOs tratam a água com cloro
para inativar microorganismos transmissores de doenças como
a cólera.
Essa é a diferença entre o Brasil e os países do Primeiro
Mundo, onde não roais constituem problemas estruturais a
educação, a saúde, o saneamen~o básiço_, a fom,e,o analfaP~_
tismo, a exploração selvagem do_trabalho e a perversa distribuição de renda. Um levantamento feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ci'iada no ano passado para examinar
as causas da fome no Br_asil, apurou que 60 milhões de brasileiros têm renda insuficierite para sup-rir suas neceSsidades
básicas de alimentação.
A CPI da Fome descobriu que existeril espalhados pelo
Pa"ís -27 milhões de indigentes, que 80 milhões de pessoas
não comem por dia o suficiente· para alimentar o organismo,
que a desnutrição afeta cinco milhões _de crianças com idade
de zero a sete anos, e que, diariamente, inorrem mais de
mil crianças, de fome, antes de corhpletaram um ano de vida.
No caso da desnutrição, são 800 mil casos graves, especialmente no Nordeste, índice três vezes superior ao admitido
pela Organização Mundial de Saúde.
A concentração de renda verificada nos anos 80, no Brasil, mostra que ainflcição brasileira, agravada com as _sucesSivas
intervenções na política de rendas, terminoU configurãildo
um processo de transferência que tende a privilegiar os mais
ricos em detrimento dos mais pobres. Atualmente, a distribuição de renda no País está no mesmo ponto em que se
encontrava em 1985. A metade mais pobre da população te.ve,
entre 1985 e 1990, uma parcela da renda nunca superior à
recebida pelos 1% mais ricos. Temos uma longa história de
desigualdades, que habituou os privilegiados c_om as alturas
da riqueza e os despossuídos com a miséria -firofunda.
Uma das principais conseqüências da crise etonômica
é a explosão de reclamações trabalhistas. Desde o agravamento da recessão, 70% dos trabalhadores_ desempregados
têm apresentado ações contra seus antigos patrões, e a maioria
delas diz respeito ao pagamento de salários atrasados, de alimentos e de direitos sociais, provocandO um verdadeiro colapso nas diferentes instâncias da Justiça do Trabalho. O congestionamento dos tribunais trabalhistas começou com os sucessivos planos económicos do Governo Sam_ey, tendo aumentado de modo exponencial com a progressiva· CõrisciehtizáÇão,
por parte dos trabalhadores, dos direitos soCiaiS iillrOàuzidos
pela Constituição de 1988.
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O que está_ ocorrendo com a Justiça do Trabalho, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, ilustra bem os problemas hoje
enfrentados por todo o aparelho judicial brasileiro. Quaisquer
que sejam suas instâncias e seus graus de especialização, o
Judiciário brasileiro revela-se excessivamente lento e ipeficaz
no cumprimento de suas obrigações funcionais. Além das inú~
meras e contraditórias mudanças nas regras do jogo económico, que ampliaram as dificuldades de nossa magistratura
para saber que lei aplicar corretamente, em cada caso concreto
em matéria de direito trabalhista, previdenciário, contratual
e tributário, a ariacrõniCa eStrutura pioCeSsüal -ém Vigór -também consagra os mais absurdos ritos, prazos e recursos, permitip.do aos advogados mais espertos trun_car a tramitação dos
processos, desvirtuar o verdadeiTO objetci dos litígios-e retardar
a execução das sentenças.
Com a realização da Eco-92, na qual o B"rasil está_ negociando com os demais países seu comportamento ambiental,
dentro dos parâmetros de soberania e desenvolvimento económico, assumem interesse específico as q uestOeS llga:dã.s à ecologia e ao direito agrário, exatamente aquelas responsáveis pelo
péssimo renome do PaíS, em especial da Amazônia. Os assassinatos de Chico Mendes (Acre),Expedito Ribeiro dos Santos
e Sebastião Ribeiro (Pará) e a degola do soldado gaúcho
pelo sem-terra em Porto Alegre são exemplos re_centes da
-carência-de justiça no éampo.
. -· . .
Esses crimes são· fruto de uma_ política agrária -que cOncentra a renda nacional entre os 5%- mais ricos, enquanto a taxa
dos trabalhadores na agricultura cai para 2J%, situando-seentre eles a maior parte dos 24 milhõ_es e 400 mil analfabetos
computados pelo IBGE. Embora não nos faltem espaço e
experiência, a questão fundiária não está a caminho de ser
resolvida, pelo menos enquanto forem :mantidos o latifúndio
improdutivo e o minifúndio inViável, que se traduzem em
desperdício e pobreza.
O Governo promete assentamento, reforma agrária e novas fórmulas para cobrança do ITR. Apresenta programas
de cunho social para, através de co.operativas, beneficiar os
pés-descalços e os descamisados. Afirma _que não faltará dinheiro para a agricultura em 92. Esse discurso, que tanta
esperança despertou antes no povo brasileiro, já não mais
nos emociona nem convence, pois muito poucos foram os
avanços conseguidos. O:S produtores rurais que investiram na
agricultura na última safra estão revoltados com as promessas
governamentais não cumpridas, de garantia de compra e de
armazenamento de grãos, para abastecer o mercado na entressafra.
-0 que o Governo parece ignorar é que existem no Brasíl
12-milhôes de famílias, ou 30 milhões de brasileiros- quase
a população do Nordeste - perambulando pelo território
nacional à busca de um local onde se fixar e de uma terra
para trabalhar. Transformada, alternativamente, em "'bóiasfrias", essa população emprega-se seis meses por ano em colheitas sazonais, ficando os outros seis meses na dependência
de ajuda do Estado, ou à mercê dos atas de caridade das
sociedades civis de assistência sociaL Se esse contingente de
indivíduos estivesse incorporado ao sistema prOdutivo, representaria um influxo importante para o mercado de conS\101_0
e, conseqüentemente, para o desenvolvimento económico do
País.
___ _ _
_. ~-~-~ _
A política salarial que vem sendo adotada impõe suce;ssivas perdas aos trabalhadores, em função do comportamento
da ínflação. A lei salarial proposta pelo Ministério da Economia só teria sentido com a inflação em baixa, pois, nesse
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caso, caCa novo salário ficaria abaixo do pico anterior, reforçando a política antiinflacionária. A idéia dos econoinistas
do Governo não é nova; já foi explorada tanto no tempo
dos militares quanto na chamada Nova República. Trata-se,
apenas, de uma variante de fórmulas testadas a partir dos
anos 60. Na realidade, a inflação não foi derrubada; os salários,
sim.
A indexação do salário mínimo pr~va que a equipe económica não conseguiu ainda quebZ.ãr a inércia inflacionária, apesar da política reces_siva. É uma forma sutil de arrocho salarial
que traz de volta um redutor, e é óbvio que essa lei será
alterada quando o saláriO" mínimo for reajustado por iam índice
mais elevado. A Previdência também muda com a nova lei
salarial, que estabelece que os benefícios de prestação continuada da Previdência Social passarão a ter reajuste quadrimestral pela aplicação dos F AS, sempre nos meses de setembro, janeiro e maio.
-- Isso acontece exatamente no momento em que, para alcançar a estabilidade, a Prevídência precisa aumentar a arreca-=
dação e reduzir os gastos. Depois de uma série-de escândalos
que culminou com fraudes bilionárias e com a acusação a
um ex-ministro de corrupção, a Previdência Social brasileira
está iniciando um processo de reorganização para tentar resgatar sua imagem.
Quanto ao atendimento aos beneficiários, contínua-péSsimo, com processos que demoram de seis meses a um ano
na trajetória burocrática, como costuma acontecer eiü quase
todas as repartições do Estado. Faz-se necess_ária uma reforma
urgente do sistema. Para isso, uma das alternativas mais viáveis
seria tirar a exclusiva gerência prevideD.d.ária das mãos do
Governo Federal, e passá-ia pã.ra uma gestão colegiada, paritária e quadripartite - com participação dos trabalhadores,
Governo Federal, aposentados e empresários.
Um dos grandes problemas do atual sistema prev!denciário brasileiro é a destinação do orçamento de securidade,
destinado a atividades não ligadas à Previdência, comõ as
despesas com o pessoal da área administr"atiVã, do Mini"stériO
da Educação e do pagamento dos Encargos Previdenciários
da União (EPU), referentes à complementação da aposentadoria dos estatutários, militares e outros trabalhadores que
contribuem em outros regimes, diferentes da CLT.
Outro ponto -para o qual o -úovenlo Tida D.ão encontrou
solução, Srs. Senadores, é o prOblema habitacional. A inadirnplência entre oS mUiuários- do Sistema Finailceiro de Habitação chega a 40%, e a dificuldaâe maior é para os que aceitaM
raro o reajuste mensal de suas prestações pelo índice da caderneta de poupança. Atualmente, a maioria dos financiamentos
oferecidos pelo SFH estabelece essa fonna de pagamento;
apesar de legal, esse plano gera inadimplênci3., pOis a prestação
mensal chega a atingir 90% do salário. Fora do SFH, a possibiM
!idade de compra de uma casa para morar, na: classe média
assalariada, é nenhuma.
Uma das conseqüências da dificuldade de se conseguir
um lugar para morar é a diminuição das coirentes migratórias
para os grandes centros urbanos. Segundo o censo de 1991,
principalmente em São Paulo, a reduçã~ da pressão migratória
foi significativa. A conseqüêricia pOsitiVa dessa redução é uma
taxa menor de crescimento demográfico nas regiões metropolitanas, potém, mesmo cóm uma pój:)Ulação menor que a esperada, as grandes cidades brasileiras não estarão livres do processo de pauperização de seus habitantes, eiit virtude da recessão prolongada.
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Segundo cálculos do Ipea, em 1990 os pobres somavam
32,9 milhões de um total de 46,8 milhões, referentes à população total de nove regiões metropolitanas do País: Belém,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte:, Rio de Ja_neiro~
São Paulo, Curitiba e Porto Aleg-re.
Além desses problema~, a p<?pul~ção brasileira sof;re as
conSeqüêD.ci<i~s de sua própria formação cultural, que inclui
hábitos e costumes indignos de povos civilizados. Como se
explica o desperdí~io, onde há fome? Como se pode ~limentar
a corrupção, onde há carência de recursos? Como conviver
com a impunidade, a violência solta nas ruas _e a honestidad~
ameaçada dentro de casa7 A maiOr crise qUe éstamos enfrentando é a falta de educação, de princípios, de moral. Para
corrigir tais falhas humanas, seria necessário promover uma
reforma· interior' dentro de cada brasileiro; só assim, talvez,
as gerações futuras tivessem melhores chances de sobrevivência com reSpeitO e dignidade.
O Relatório das Nações Unidas divulgado no mês passado
preVê qUe f}'l% dos nascimentos até o ano 2050 acontecerão
no Terceiro Mundo. O chamado mundo civiliza(j.o vai perder
espaço no mapa demográfico do planeta, pois os países desenVolvidos_ abrigarão apenas 13% da população do mundo. Nes~
sas condições, que futuro nos espera? Estamos estagnados
no tempo e no espaço, e isso significa retroceSsO. A poó-re:Z:a
gera pobreza, e essa tendência se amplia. Tantos são os nossos
problemas, que perdemos o direito de errar, de ensaiar soluções. Se quiSennos vencer, teremos que lutar. Se -quisermos
sair do buraco onde nos enfiamos, teremos que dar passos
precisos e muito bem calculados. Se quisennos superar a miséria qúé nOS envolve, tereinos que trilhar noVos caminhos.
Se não quisermos ficar eternamente esperando por um Milagre
improvável, é hora de agir. A única saída desse túnel soinbrio
é o trabalho produtivo, resultado do esforço individual e da
vontade coletiva.
Caso contrário, Sr. Presidente e Srs. senadores;- eStãremos condenados à miséria total e absoluta, que atingirá a
todos nós, sem distinçâo.
- Muito obrigado-

. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) pruavra ao nobre Senbador Louriv_al Baptista.

Concedo a

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
um dos problemas mais preocupantes de nossa época refere-se
à insegurança por que passamos, devido, princ-ipalmente, aos
reflexos da violência urbana existente em quase 'todas as grandes cidades brasileiras.
· · ·
Há algum te_mpo ficamos indignados com_ a_ ou§adia dos.
marginais que assaltaram um ônibus de turismo-, prOcedente
da Argentina, che_io de passageiros, que alérp. .de_serem rouba~
dgs em seus pertences sofreram agressões matais e constrangimentos.
Esse ato ... oomináyel,_ além de molestar um grupo de passageiros, que inciuia mulheres e crianças! feria também o
sentimento nacional de hospitalídade, por tratar-se de visitantes estrangeiros, e,. mormente, o espírito acolhedor do povo
baiano, devido a que este fato ocorreu, justamente em Salvador.
Para apagar e:ss~ nódoa, ess_a Jll,anc_hana imagem do Brasil
e da Bahia com relação à bo_a ieceptividade aos seus visitarites,
o Governo da Bahia determinOu ·que toda a assistêncià fosse
prestada àqueles turistas argentinos e determinou rigorosas
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mudanças e substituições na área de segurança pública do
Estado.
A Gazeta de Sergipe, edição de 3 e 4 de maio, divulgou
que "Salvador promove a 1~Semana da Argentina" na Bahia,
com a participação de autoridades, intelectuais e empresários
do Nordeste e daquele país, vis:indo estreitar as relações de
cooperação e intercâmbio cultural e comercial, face aos novos
horizontes abertos com a criação do Mercosul, ocasião em
que também foi empossada a nova diretoria da Câmara de
Comércio Argentino-Brasileira da Bahi~.
Li, com satisfação, em A Tarde, de 8 de maio último,
a notícia de que o Embaixador da Argentina, José Manoel
de la Sota, houvera condecorado, no dia anterior, o Gover-:
nadar da Bahia, Antonio Carlos Magalhães, em nome do
Governo da Argentina, com a Grã~Cruz da Ordem de Mayo,
a maior honraria argentina, âestinada a persolinalidades de
destaque na vida pública, ocasião- em que fOram asSinados
um protocolo de intenções e dois convênios de cooperação
té-cnica e intercâmbio comercial, entre o Governo da Bahia
e as províncias de Entre-Rios e San Juan, -com a presença
dos respectivos Governadores Mário Moine e Jorge Escobar.
Na segunda quinzena de outubro do corrente ano, dando
continuidade a esta programação, acontecerá em Buenos Aires uma programação cultural denominada "Semana da Bahia", que objetiva divulgar a nossa cultura e aproximar o
Nordeste, a Bahia e aquelas províncias. - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Registro com satisfação estes fatos numa demqn_stração
clara de que conseguimos superar os efeitos danosos daquele
incidente lamentável que poderia atingir o estímulo saudável
do turismo nacional e estrangeiro na Bahia e 110 Nordeste.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, dos artigos citados: "Salvador Promove
a 1~ Semana da Argentina", Gazeta de Sergipe, edição de
3 e 4 de maio, e "Governador é condecorado pela Argentina",
A Tarde, edição de 8 de maio de 199Z.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
SALVADOR PROMOVE
1' SEMANA DA ARGENTINA
G!lieta de Sergipe, Aracaju 3 e 4 de maio de 1992
A 1• Semana da Argentina na Bahia, que se inicia amanhã
em Salvador e vai até 6 de maio, é exataxrieilte a porta de
entrada para os empresários do Nordeste brasileiro nesse rico
mercado. Desde a criação do Mercosul- Mercado do ConeSul, as relações comerciais entre Brasil e Argentina crescem
a cada dia. São empresas de lá que se instalam a(Jui, filiais
brasileiras que vão pãra lá, numa parceria que tem se mostrado
extremamente lucrativa, movimentando milhões de dólares
anualmente, mas que te~ beneficiado, até agora, apenas os
estados do Sul do País.
Com a realização deste evento, o N ardeste terá a oportunidade de entrar no Mercosul. Durante três dias, mais de
20 empresários argent1iios, dos mais diversos ramos de atividade, estarão participando de semináriOs, palestras e encontros
exclusivos com empresários do Nordeste. Eles vêm trocar
idéias, mostrar produtos, abrir caminhos e fechar negóc:ios.
O Encontro Empresarial Argentina/Nordeste terá abertura
oficial na segunda~feira, dia 4 de maio, às 10 horas, no Hotel
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Meridien, com a presença do governador Antônio Carlos Magalhães.
O evento terá urila fntensa programação. In:clui debates,
várias conferências, painéis;- ró-dadas de negócios, visita ao
Pólo Petroquímica de Camaçari, encontro de governadores
no Palácio do Governo da Bahia dentre outras atividades.
O encerramento está niarcado para o dia, às 12 horas com
a posse da Diretoria da Câmara de COmérciO Argentino-Bra~
sileira da Bahia.
Para o embaixador da Argentina, José Manuel de La
Sota, os países do Mercosul (BraSil, Argentina, Paraguai, e
Uruguai) devem se unir, fórmaõdoum bloco forte, para que
jUritos tetlham condições de competir com o mercado externo.
Agora, a Argentina quer intensificar as relações comerciais
com os empresários nordestinos e está interessada em produtos como açúcar, frutas, tecidos, turismo e petroquímico·s':
TUriSta-s nacionais e estrangeiros poderão em breve, viajar
para os países do Mercosul pagando preços reduzidos pelas
passagens aéreaS. AUtOridades destes países, e mais do Brasil.
GOVERNADOR É CONDECORADO
PELA ARGENTINA
A Tarde, sexta-feira, 8-5-92
O embaixador da Argentina, José Manoel de La Sota,
condecorou ontem,
nome do governo de seu país, o governador da Bahia, Antonio Carioso _Magalhães, com a Ordem
de Mayo, no grau grã~cruz. A honraria, a maior dos argen~
tinos, é destinada aos homens e personalidades que se desta~
cam nas funções públicas. A entrega da condecoração acon~
teceu durante a assinatura de protocolo de intenções de coope~
ração entre as províncias (estados) de San Juan e Entre Rios
com a Bahia, em solenidade no Palácio de Ondina, em Salva~
dor.
Dois convênios de cooperação técnica e intercâmbio co~
mercial foram assinados, também ontem, pelo governador
Antonio C<irlOs Magalhães e os governadores das províncias
argentinas de Entre Rios. Mário Moine, e San Juan, Jorge
Escobar. Magalhães anunciou que na segunda quinzena de
Outubro acontecerá a "Semana da Bahia", em Buenos Aires,
e que o Estado vai procurar ampliar as relações comerciaiS
com o_ _Uruguai e Paraguai.

em

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão conjunta a· realizar-se amanhã, às 19h, no
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de
mensagens -presiâenciais-.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhoS,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o ~rt. 64, §
2', da ConstituiÇão:)
·
· ··
·· ·
··
Votação, em turno úniéo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa
origem};
iniciàtiva
do President~ da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá
outras providências. tendo_ ·

de
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PÂRECER. proferido e_m Plenário, Relator: Senador
Maurício Coriêa, favol-ável ao Projeto e às Emendas n'~" 2
e .3; nos termos de_ substitutivo que ofereCe; e conúãriO -à
Emenda n" 1.
--

2- .

-------- --

PR0JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 19n
'Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353-, parágrafo único, do Regimen_to_ln~erno.) _ _
_
Discussão, enl-fui'no único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova -.. . conc_essão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado
de Mato Gros-so, (Dependendo de Parecer.)
-3PR01ETODE DECRETO LEGISLATIVO N'28;DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos âo art. 353, parágrafo único-, do Regimento Interno.)
Discussão, em tufri.O-UitlcO,-do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1992 (n' 31/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede ltapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
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-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1992
-(Incluído em Ordem do "Diã. ii.ós termos dO art.-353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, dO-Próje;to de DecretO Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50191, naTâmanl dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
- --8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 33, DE í\l92
(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' 33, de 1992 (n• 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Cidade de
Cam._b_uí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
-9----

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 34, DE 1992
(InCluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
- DfScUSsãõ, em turno único, dõ Projeto a·e -Decietô Legislativo n• 34, de 1992 (n' 55191, na Câmara dos Deputados),
-4que aprova o-ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
PROJETO DE DECRETULEGISLATIVO N• 29, DE 1992 Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- sOnora eiii onda média de âmbito local na Cidade de Souto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-lOlativo n' 29, de 1992 (n' 37/91, na Câlll.ara dos Deputados),
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO N' 35, DE 1992
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguanbana
de Aracati Ltda., para explorar serviço-de radiodifusão sonora
(Incluído em Ordem do Dia nos termos- do art. 351, parána Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de grafo único, do Regimento Inte~o.)
Parecer.)
Discussão,-em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1992 (n' 57191, na Câmara dos Deputados),
-5-.
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1992 São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do Rio G:fande do Sul. (Depen(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 353, Pará- dendo de Parecer.)
grafo único, do Regimento Interno.)
-11Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislotivo n" :u, .de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados), PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE!\192 _ .
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio SOciédade
(Incluído em Ordem do Dia ri.oS_terniOS do art. 353, paráde CerrO AzUl Ltda .• pa1a ..:;;..'P!Or'lr ~o..! ::co de radiodifusão
grafo único, do Regimento Interno.)
sonora na Cldade de Cerro;-Estado_do Rto :~ande do-Sti[
Discussão, erri tunlo únkà, do Projeto de Decreto t.egis(Dependendo de Parecer.)
~c·'"" n• 36, de 1992 (n' 59/91, na Câlll.ara dosDeputai!os),
9!l~__aprova o ato que outorga permisSão à Rádio_ Mutuípe
-6FM Ltda., para explorar serviço de radiodifUsão Sonora na
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 31, DE 1992 Cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Pare(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- cer.)
grafo úníCo, do Regimento Interno.)
-12Discussão, em turrio únicô; do Projeto de Decreto Legis-_
PROJETODE
DECRETO
LEGISLATIVO N'37, DE 1992.
lativo n' 31, de 1992 (n' 49191, na Cãmara dos Deputados),
(Inclufdo em Ordem do Dia nos te:rmos.do art. 35.3, paráque aprova o ato que outorga conces:são à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons grafo único, do Regimento Interno~)
DiscussãO, em turno úniço, do Projeto de-Decre_to Le:gise imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiás. (o-epe-ndendo
de Parecer.)
_
lativo n' 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FlV1 Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora -em· freqüêncía- mOdulada na Cidãde de
Birigui, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
-13-

PROJETO DE DECRETOLEGISLATIV0-1'1'"38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Diã n-õs- tel:ffiOS- do art. 353, parágrafo
único, do Regimento _Interno.)
Discussão, em tu-mo único, do Projeto de Decreto Legi~
lativo ne 38; de 1992 (n' 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de. Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
-14PROJETO DE DECRETO [EGISLATIVO N' 39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo
único, do Regimento Interno-.)
- --- - - -- Discussão, eni fumo úriícõ-, -do _Projeto de Qecreto_Legislativo n' 3~, del992 (n• 75191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que· outorga permissão__à Rádi_o _Cacique
de Capelo BoTiito Ltda.-;-pa-rã eXplorãr SúVíÇ6âe fadiodifusão
sonora na Cidade de Capão Bonito; Estado de-São-Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
··
-

-18-

PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1992
. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo_único, do Regimento Interno.)
___ Discu~s_ãp, em turno úníCó, do Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1992 (n' 102191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
_Ipirá, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 44, 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' 44, de 1992 (n' 121/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o_-ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)

- 20J'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, 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' 45, de 1992 (n' 131191, na Cámara dos Deputados),
-iSque aprova o ato_ que outorga permissão à Rádio Paranda
PROJETO DFDECRETO LEGISLATIVO Ne 40,DE 1992 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353_, pirá- qüência modulada na Cidade de Marüia, Estado de_São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
grafo único, do Regimento fntcrno.)
Discussão-, em turno único~ do Projeto de Decreto Legis-21lativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1992
Sepé Tiaraju Ltda., para exr.lorar serviço de radiodifusão so(Incluído em -Ordem do Dia, nos termos do art . .353,
nora na -Cidade de Santo Ângelo, Estado do __Rio Grande parágrafo único, do Regimento Interno.)
do S.ul. (Dependendo de Parecer.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1992 (n' 73191, na Câmara dos Deputados),
-16-que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 41, DE 1992 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de Pare(Incluído em Ordem do Dia nos term_os do art. 353, pará- cer.)
grafo úriico, do Regimento Interno.) _ _
_
-22· Discussão, cm türno único, do Projeto d~ Decreto Legislativo n°41, de 1992 (n• 89/91, na Câmara dos Deputados), PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1992
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão parágrafo único, do Regimento Interno.)
sonora na Cidade Juazeiro, Estado da Bahia. (Depedendo
DiscUSSão, em tuinó-úníCõ-, dó Projeto de Decreto Legisde Parecer.)
lativo n' 48, de 1992 (n' 92/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
- 17Sociedade de Feira de Santana Ltda. para explorar serviço
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1992 de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Feira
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- -de Santana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
grafo único; üo Regimento Interno.)
-23Discussão_, em turno_ único, do Projeto _ct_e: DeCreto LegisPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'49, DE 1992
lativo n' 42, de 1992 (n' 90191, na Câmara dos Deputados),
(Incluído em Ordem _do_ Dia, nos termos do art. 353,
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para-explorar serviço de radiodifusão sonora parágrafo único-, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do_ Projeto de Decreto Legisna Cidade de Passo Fundo, Estado -do Rio _Grande do SuL
lativo n' 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara dos Deputados),
(Dependendo de Parecer.)
I~
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que aprova o ato que renova~a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltda._ para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Rio Brilhante,
Estado do Mato Grosso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-24-
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-lativo n' 54, de 1992 (n' 160/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo de
Parecer.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 40, DE 1992
-30(Incluído em Ordem do Dia, nos terril.os -do art. 336,
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO N• 55, DE 1992
c, do Regimento Interno.)
(Incluído em Oidem do- Dia, nos termos do art. 336,
DiscUsSãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 40, de 1992 (n' 2.629192, na Casa de origem), de iniciativa -c;-do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único,- do Projeto de Decreto Legisdo Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização Ífiterri3. dó Tribunal Regional do Trabalho lativo n' 55, de 1992 (n' 184/92, na Câmara dos Deputados),
da 15~ Região, com sede em Campín.as·-~ SP,· e'dá -outras que ·aprova o- teXto da Corivei'são sobre Zonas úmidas de
Importância Internacional, Especialmente como Habitat de
providências. (Dependendo de Parecer.) Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro
-25de 1971. (Dependendo de Parecer.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'46, DE 1992
-31(Incluído em Ordem do Dia, nos termos -do_ art. 336,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1992
c, do Regimento Interno.)
(Incluído em Ordem do Dia,_ nos termos do art. 336,
Discussão, em turno único, do Pi"ojetO de Lei da Câmara
n' 46, de 1992 (n' 2:627/92, na Casa de origem), de iniciativa -c, do Regimento Interno.)
~- {)iScussã_o~_ em turno único, do Projeto de Decreto Legi~
do Tribunal Superior do_ Trab_alh_o, que altera a composição
e a organização i11te_rna do _Tribunal Regional do Trabalho lativo n'56, de 1992 (n' 188/92,na Câmara dos Deputados),
da 10~ Região, com sede em Brasília_- DF, e dá outras qtiê ·aprova o texto _da Coilvenção sobre Controle de Movinientos TransfronteiriçoS de Resíduos Perigosos e sua Elimiprovidências. (Dependendo de Parecer.)
!lação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de março de 1989.
-26(Dependendo de Parecer.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 51, DE 1992
--32(Incluído em Ordem do _Dia, nos termos do art. 336,
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 23, DE 1992
c, do Regimento Interno.)
(Incluído em Ordem do Dia, nos ternios dO-art.· 336,
DiscUs-s-ãO, e-m turno único, dó-fi"Ojet<J"âe Lei da Câmara
n9 51, de 1992 (n9 2.473/91, na Cas:rde origem), de-iniciativa c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
do Presidente da República, que reajusta pensão especial concedida pela Lei n' 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Maria 23, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n 9 155, de 1992), que
Carolina Vasconcelos Freire_. (Dependendo de Parecer.)
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
-27-de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte~a
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1992 mericanos, jtinto ao Banco Interam~ricano de Desenvolvimento- BID.
-(Incluído em Ordem do Dia, -nos --termOs- -do art. 336,
-33-c, do Regimento Interno.)
_ __ .
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegisMENSAGEM N' 200, DE 1992
lativo n' 52, de 1992 (n' 94/92, na Câmara dos Deputados),
(Incluída em Ordem do Dia, ·nos teimaS do art. 336,
que aprova-·a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da ComiSsão- Diretora do :r~ograma Nacional c, do Regimento Interno.)
Mensagem n9 200. de 1992, através da qual o Presidente
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
da República solicita autorização para que a União possa
-28ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 53, DE 1992 de cinqüenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria,
junto à: Metrifnpex Trade, Service An~ Iny~~~imen_t ÇqJtipanY
(Incluído em Ordem do Dia, nos teririos do art. 336, Limited, destinada ao financiamento integr-al da aquisição de
c, do Regiinento Interno.)
peças de reposição, materiais e equipamentos para diversas
Discussão, ·em turno único, do ProjetO de Decreto Legis- instituições federais de ensino. (Dependendo de Parecer.)
lativo n' 53, de 1992 (n' 96/92, na Câmara dos Deputados),
-34que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da ComiSsão Diretora do Programa Nacional
REQUERJMENTO N' 112, DE 1992
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
Votação, em turno único, do Requerimento n9 112, de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
-29termos regimentais, a- trànscriÇãO nos AnaiS do Senado FedePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 54, DE 1992
ral, do Editorial publicado no jornal Folha de S- Paulo, edição
(Incluído em Ordem do Dia, nCts termos--do ai"t: 336, de 29· de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso
c, do Regimento Interno.)
Nacional".
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REQUERIMENTO N' 161, DE 1992
Votação-, ern turno únicO, do Requeriqtento n~ 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição nos- Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República,
por ocasião das cerimónias de posse do Ministro-Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
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Arag'ão, que altera â Lei Complementar n94l, de 22 de dezembro de 1981, tendo
PARECER favorável. sob o n• 39, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
-42PROJETO DE LEI Db SENADO N' 106, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
acrescenta dispositíVos ao ãrt. 89 da Lei n~ 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
n~

-36REQUERIMENTO N' 171, DE 1992
Votação, em tUrno úriíCo, do Requerimento n~ 1.71, de
1992, de autoria do Senador Valmir Cainpelo, solicitando,
nos termos regimentais, a trans·crição nos Anais do Senado
Federal, do editorial "~Polivalência do Metrô"_, p_uP_licado no
-43jornal Correi_o BraziUense, edição'de 20 de abrii de 1992-. PROJETO
DE
LEI
DO
SENADO N' 174, DE 1991
-37(Incluído em Ordem do Dia, nostermos do art. 172,
REQUERIMENTO N' 203, DE 1992
I. do Regimento Interno.)
Votaçã'J, em turno único, do Requerimento n~' 203, de
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
1992, de autoria da Seii-adora Marluce Pinto, solicitando, nos __ n9 174, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
termos regimentais, a -retirada do Pro}etO (j~ Lei do Senado que considera contravenção penal a exigência de exame rela- ·
ri~' 287, de 1991, de sua autoria, que "altera a denominaçã?
tivo a estado de gravidez para contratação de emprego tendo,
da Superintendência da Zona Franca de Manaus --SUPRAPARECER de Plenário, Relator: Senador Carlos PatroMA".
cínio~ favorável.

-38REQUERIMENTO N• 267, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n<? 267, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, Solicitando,_ nos termos
do àrt. 172, inciso I, do Regímento Inte-rno, a inclusão em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991,
de sua autoria, que ••ctispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Econômica Federal e dá outras providências".

-39REQUER1MENTGN'Z68,-DE 1992
Votação, em turno único_, do Requerimento n9 268, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitapdo, nos termos
do art. 172, ittdsoT;'do Regíment()liiterDO, -a Inclusão em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do .Senado n' 132, de 1991,
de sua autoria; qoe· "dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional".
-40PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 107, DE 1991
biscusSâo, em turno único, do Pi-ojeto -de Leí dei Câ~ara
n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivOs -da Lei 'n9 6.194, de 19 de dezembro de ,1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV AT), tendo
PARECER favorável, soli o n' 40, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
-41PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do SenadO
n'26_ de 1991-Comolementar. de autoria do Senador Ronaldo

-44-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'94, DE 199Í
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno.)
_
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera, no Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
de requerimento de remessa a determinada Comissão de maté~
ria despachada a outra, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador Aureo Mello,
favorável.

-45PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 1,
DE 1992
Discussão, em-pfifueirO tU."iflO, da Proposta de Emenda
à ConStituição n'9 1, de 1992, de autoria do Senador Epitáci9
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso III do art. -150
da Constituição Federal. (2~ sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 23U, DE 1992
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão Diretóra n 9 2, de 1973, de acordo
com o disposto no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990,
no Ato da Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em
vis.ta o que consta do Processo n9 007 .409192-3, resolve ~xone
rar LUJZ RICARDO SANCHES, do cargo, cm comissão,
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
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de Pessoal do Senado Federal, do Gal:'inete do Senador Magno
Bacelar, a partir de 19 de junho de 1992.
Senado Federal, 8 de junho de 1992. --senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 231, DE 1992
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso
de suas atribuições regimentais e regulamentares, de confor~
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da comissão DiretoYa n" 2, de 1973, de acordo com
o disposto no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e

no Ato da Comissão Díret:ora n" 1, de 1991, e tendo em
vista o que consta do processo no007.410/92-l, resolve nomear
CARLOS EDUARDO DUQUE BACELAR.para exercer
o cargo, em comissão, de _SecretáriO Parlamentar, Código
AS-1, do Quadro de Pessoal do. Senado Federal, coffi lotação
e exercício no Gabinete do Senador Magno Bacelar,
_
Senado Federal, 8 de junho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente~
ATO DO PRESIDENTE
N• 232, DE 1992
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso
de sua competência regimental e regul:,tme_ntar, em confor-:_
midade com a delegação de competêncià que lhe fOi Outoigãdá
pelo ato da ComisSão Ditetor·a- n9 2, de 4 de ab.ril.de.1973,
e tendo em vista o que consta do Processo n9 017.145/89.9,
resolve alterar o Ato desta Presidência n" 281, de 1989, publicado no DCN, seção II, de de 1!)-12-89, para manter aposentado, voluntariamente, CLÓVIS CORR~A PACHECO, no
cargo de Analista_Legíslativo, Classe "P"LPadrão_ III, do
Quadro de Pessoal do Se_nado Federal, nos termos do art.
40, inciso III, alínea a, da Cánstituíção da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 488, § 4~, 515, inciso
II, 516, inciso I, e 517, inCiso III, do Regulamento· admin_istrativo do Senado Federal (Edição 1989), e art. 11, da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais, observado
o disposto no art. 37, incisO XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 8 de_ junho de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 233, 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, e tendo em
vista o que consta do Processo n• 005.093/92-9, resolve retificar
o Ato n• 76, de 1992, do Presidente do Senado Federal, alterando a nomeação de ELAINE RICEVICH BASTOS DE
OLIVEIRA para o cargo de Analista Legislativo, Área de
Biblioteconomia, Classe "2~", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado Fe,âetal, com efeitos financeiros retroativos_
à data de sua posse.
Senado Federal, em 9 de junho de 1992. ...,... Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 234, DE 1992
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no u&o
de suas atribuiçóes regiineOtais e regulamentares_,_de~ _ C:Oii:fqrmidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão Di_retóra n~ 2, de 1973, de acordo
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com o disposto no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990
e no Ato da Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em
vista o que consta do Processo n~ 007.475/92-6, reSolve nomear
MARIA APARECIDA SOARES, para exercer o cargo, eni
comissão, de Secretário Parlanientar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício
no Gabinete da Senadora Júnia Marise.
Senado Federal,-9 de junho de 1992. --Senador Mauro
BeoeVid11s, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 235, 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 dos Pro_cessos n9'" 005.853/92-3.
e 005.346/92-4, resolve alterar o Ato desta Presidência n~ 175,
de1985, publicado no DCN II de 5-9-85, para manter aposentada, por invalidez, a servidora DALVA BASTOS LOPES,
Analista Legislativo, Área de Enfermagem, Classe "Especial", Padrãolll, do Quadro Permanente do _Senado Federal,
nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição da RepúbliCa
F:edera_tiva do Brasil, combinaQo com os arts. 193, 186, inciso
I,§ 19, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, com as vantagens
da Resolução (SF n• 21, de 1980, bem assim como o art.
11 da Resolução (SF n• 87, de 1989, com proventos integrais,
a partir de 20 de maio de 1992, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de junho de 1992: ...,... Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DA DIRETORA-EXECUT1VA DO PlWDASEN
N• 23, DE 1992
A Diretora-Executiva-do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o. art. 14, inciso XIV,
do Regulamento AdminíStia-tivo -do_ Prodasen, aprovado pelo
Ato ri' 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em -vistá o constante
do Proc_esso PD n 9 000213/92-6 resolve::
--- _
- _
1. Constituir CQmissão.Técníca.Especíal com a finalidade de:
a) determinar possíveis causas que~ levaram a perda de
dados no sistema Setran, desenvolvido para microcomputadores e em plena utilização pelo Serviço de Transportes da
Secretaria Administrativa;
b) propor e implementar providências que pemiitãrn. a
restauração dos arquivos danificados;
c) diagnosticar as causas para a atual inoperânciâ. do sistema~-

' d) propor e implementar soluções para os-problemaS indicados na alínea anterior.
2. Designar para compor a referida Comissão os servidores Fábio Monteiro Cabral e Ariani Wiener Duarte, lotados
na Coordenação de O&M (COM) da DDS e Ailtorr Oliveira
de Almeida, lotado na Coo_rde_nação de. Projetes_ Especiais
(CPE) também da DDS.
3. ·· Indicar o servidor Fábio Monteiro C~bral para coordenar os tra~alhos e o servidor Ariani Wiener Duarte para
substituí-lo em seus impedimentos.
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Fixar o prazo de 30 diaS para conC!_1,1São dOs-trabalhos

Comissão~

Brasília-DF, 6 de abril de 1992. Regina Célia Peres Borges,
Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 24, de 1992
A DiretOra-Executiva do Centro de InfofiiláflCa e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso d3.s atribuições que confere o incisO XIV, do art. 14,
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n;. 19, de
1976, da Comissão Diretora do Seriàdo Federal, com suas

e tendO em -vista o OODstante do Pro-

alterações posteriores?

cesso PD n' 000192/92-9;resôlve: - -- _ _ __ _-_~_ • ·
1 - Constituir COmissão EspiCial~conl õ ohje"tlVo ·de·reVei
critérios e rOtinas

para aqUisição e' lOcaçãõ-de.eciúi"pa"ffientos

e software de informática. Deverão ser adotados, dentre outros, o seguintes aspectos:
-_-_ _
._
_--,
-especificaçõeS técnicas esPecializad3S Por Plataforinà,
isto é, para estações servidoras, estaçOes de trabalho etc.;
-estabelecimen-to de critérios e rotinas para importação
direta de equipamentos e softwares;
-revisão-dos critérios para habilitação, de !"Crina a garan·
tir a participaçãO de fornecedores de qualidade;
-buscar formas para a padronização do parque de computação-do Prodasen.
2- Designar para ComPClta"-tef~fida_ C_oiniSsãO os ·servi-·
dores FRANCISCO JOSÉ FIUZA LIMA (DSO), MÁRIO
SÉRGIO PEREIRA MARTINS (t>SO), AMÉRICO MtJNHOZJÚNIOR (DDS), HERMILO GOMES DA NóBREGA-(DDS), JÚLIO CÉSAK LÉO-(COl), RICARDO
EVANDRO MENDES VIANNA INNECO (DAF) e OLGA
AMÉRICA SOUSA ALMEIDA (ADE).
3.- D10signar .o s~rvidor FRANCISCO JOSÉ FIUZA LIMA para chefiar a referida Comissão e AMÉRICO MUNHOZ JÚNIOR para substituí-lo em seus impedimentos. 4 -Fixar o prazo de 40 (quarenta) dias para a conclusão
dos trabalhos.
Este Ato eptra. em vigor apóS 3. data de sua pUblicação
nos quadros de avisos do Prodasen.
Brasília, 8 de abril de 1992.- Regina Cé~a Per~_ BOrges,
Diretora-ExecutiVa:
c

-

-

·

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN
N• 25, DE 1992
A Dir"etora-Executiva do centfo de InfOirilática e·Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de
acordo com o que dispõe os arts. 143 a 146, da Lei n' 8.112/90,
e no uso das atribuições que lhe confere o Inciso__ X,_ do art.
14, do Regulamento do Prodasen, apyovaqo-J?elo__~tC!:_n~ 19,
de 1976, da ComiSsão Diretora do Senado Federal, com suas
alterações posteriores, resolve designar os· se~idoreS MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA, Especilista em
Informática Legislativa/Análise da Informação, como Presidente, OLGA AMÉRICA SOUSA ALMEIDA, Advogada,
RICARDO EVANDRO MENDES VIANNA INNECCO,
Especialista em Administração Legislativa/Análise-de Administração, como membros, para constituir Coiriissão de Sindicância destinada a apurar os fatoS cõnstantes_ d_o Processo
188/92-1.
- - . ..
Designar a serviclora MARIA VERÓNICA SABOIA
R. R. MIRANDA, Especialista em Administração Legislativa!Secretári3, para secretariar a ComiSsão.
.

. FiXar-o prazo de 30 (trinta) dias para que a Comissão
conclua seus trabalhos.
Brasflia-DF; 10 de abril de 1992.- :Reli;na Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO l>RODASEN
N9 26, DE 1992.
A Diretora-EXecutiva do centro de tnformáfica e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de _
acordo com o que dispõe o art. 9, Inciso II, parágrafo úniCo,
da Lei n" 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere
os incisos VI e XIV do art. 14, combinado com o § 39, do
:art: 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato
n 9 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, Resolve:_
- ·Designar o servidor JORGE LUIZSOUSA DIAS; EspeCialista em Informátiça Legislativaff.écnicas de Produção, do
Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a Função em
Comissão de Encarregado do Turno da tarde, da Coordenação
de Teleprocessamento- DSO, a partir desta data.
Brasília-DF, 24 de abril de 1992.- Regina Célia--Feres
Borges, Diretora-Executiva
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 27, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro_-de ÍnfÕrmátic3~ Proce~
samento de Dados do SenadoFederal- l'RODÁSEN, de
acordO com _Q q~e,qispõe q a_rt:-9, Inciso II, parágrafc) úO.ico,
da Lei n'? K112790~--e no uso das atribuições que lhe confere
os incisos VI e XIV do art. 14, combinado_ com o § 3'?, do
art. 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado peloAto
n~ 19, de 1976, da ComisSãq Díretora do Sen~do Federal,
coin~ sUas alteraçôes postedores, Resolve:_ _.
__
Designai o servidor ANTONIO- CARLOS DOS. SANTÇ>S, Especiãfista em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a
Função em Corili.sSãç;:-·ae-E_ncarreg?-do do Turno matutino,
da Çoordenação de Teleproces~~mento- DSO. a partir desta
data.
Brasflia-DF, 24 de abri[ de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretorã.-Executiva
- --- - ·
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 28, DE 1992.
A Diretorii-Executiva do CeÍltro de iilformáÜca e Processamento
Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o art.14-do Regulamento
Administrativo do PRODASEN, aprovado pelo Ato N9 19,
de 1976, da Comissão Diretota do "Senã.do Federal, com suas
alterações po~teriores, -e tendo em vista o constante do processo l'D 000238/92-9, Resolve:
.
1. Constituir Comissão Técnica Especial com a finalidade de:
. -a) promover melhorias no Sistenia- de Folha de -p-aga~
mente com o objetivo de:
- equacionar as necessidades atuais de informação das
diversas áreas de Pessoal atendidas pelo sistema.
-:-estabelecer controles de acesso ao sistema, que garantam níveis adequados de privacidade e integri~~de da informação; e
· _
, - Õtimiza:r rotinàs "âe processamento vis~ndo _melhoria
d-e Performànce. -

de
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b) propor alternativas para descentralização do Sistema
Folha de Pagamento, definindo níveis de descentralização a
serem alcançados e estratégia de implementação a ~er adotada.
2. Designar para compor a referida ComiSsão os serviR
dores Petronio Barbosa Lima de Carvalho e Regina Célia
Pereira Fernandes de Souza (lotados no SABD), Ayrton
Afonso de Almeida e Maria Terezinha de Melo __ Pim_entel
(lotados na COM).
3. Indicar o Servidor Petronio Barbosa Lima de Carvalho para coordenar os trabalhos e o Servidor Ayrton Afonso
de Almeida para substituí-lo em seus impedimentos.
4. Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para cOnclusão
dos trabalhos.
_
Brasilia-DF, 27 de abril de 1992. ~Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva

do PRODASEN, aprovado pelo Ato n•19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alteraç.ões posteriores, Resolve:
~ D~ispensar ó servídor~ KLEBER.GOMES FERREIRA
LIMA, Especialista em Informática Legislativa/Análise da Infoinl.ação, dO Qu.adro de Pe~soal deste órgão, da função em
Comissão de Consultor, a partir de 23-4-92.
Brasília-DF, 29 de abril de 1992. ...:. Regina Célia Peres
·
Borges, Diretóra-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 31, DE 1992

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODA.SEN
N• 29, DE 1992

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso XIV,
do Regulamento Administrativo do PRODASEN. aprovadq
pelo Ato N• 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado
Federal, com suas alterações posteriores, e tendo em vista
o constante do processo PD 000240/92-3, Resolve:
1. Constituir Cõmissao- Técnica Especial com a finalidade de:
a) identificar os sistemas/aplicações que possuem, dentre
_
seus registres, dados de CEP;
b) identificar as necessidades de alterações nos respectivos programas de modo a garantir a aceitação do novo código,
c) definir procedimentos que facilitem a migração do
atual código para o novo CEP;
d) estabelecer formas de equivalência de código de modo
a possibilitar a operação e tratamento de ambos os códigos
por um determinado período.
e) acompanhar a execução, pelas áreas envolvidas, dos
trabalhos indicados nas alíneas b, c e.d apontadas acima.
2. Designar pira -cOinpor a referida Comissão os Servidores Luiz César Pinto- de Almeida e Alexandre Abdu EIMoor, lotados no SABD, Nelson Flores de Albuquerque e
Eunice Barbara de Lima, lotados na CPE. Antonio Carlos
Ferreira da Silva e Valdir Alves, lotados na CDB e Danílo
Soares de Azevedo lotado na COM.
3. Indicar o Servidor Luiz César Pinto de Almeida para
coordenar os trabalhos e o Servidor Alexandre Abdu El-Moor
para substituí-lo em seus impedimentos.
4. Designar o Servidor Ivar Alves F,errei:ra para participar da Comíssão, COmo consultor, nos_ assuntos refe-rentes
ao programa de transferência de arquivo.
5. Fixar o -prazo de 90 (noventa) diá.s para conclusão
dos trabalhos.
Brasília-DF, 27 de abril de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
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~~

A Díretora-EXecuÜVa d0~eentro-de'infõriDática ·e-rtO-ce'ssamento de Dados do Senado Federal....:. PRODASEN, de
acordo com o que dispõe o art. 9, Inciso II, parágrafo úriico,
da Lei n~' 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere
os inéisoS VI e XIV do art, 14, combinado com § 3~>, ·do
art. _57 __do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato
N• 19, de 1976, da Comissão Direiora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, Rcsólvc:
Dispensar, a pedido, a Servidora MARIA DAS GRA~ÇAS BORGES RABELO, Especialista em Administração
Legisla ti vai Análises de AdministfâÇâo, do Quad.ro de.Pessoal
deste órgão, da Função em Comissão de Chefe do Setor de
Expediente e Arquivo/SEA, da Divisão Administrativa e Financeira- DAF, a pártir desta data. Brasília-DF, 11 de maio de 1992. - Regina Célia Peres
Borges, Diretói"a-Executiva
~ATO

DADIRETORA-EXECUTIVA i:JO PRODÁf?EN~
~ N• 32; 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 ·XJV do art. 14
do Regulamento do PRODASEN, aprovadQ pelo Ato'n' 19,
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas
alterações posteriores, Resolve:
Art. 19 Constituir COinissão Técnica Especial com o objetivo de elaborar projetos·de_ infra-estrutura báSica para redes
locais, no âmbito do Senado Federal e CEG RAFe ericatriihhar
e fiscalizar sUa execução, de acordo' com aS seguintes ativi~
dades:
·
~
-· · ~
·
I - Identificar todos os ambientes~nQ complexo predial
do Senado Federal e CEGRAF, elegíveis à instalação, nos
próximos 12 meses, de microcomputadores lígados em rede.
II -Definir para cada ambiente:
c ~a) Posição de pontos de dados, tipo de cabeamento, du-fos e rOta Odmiz3dã- para fUtura -ligação destes Pontos aos
quadro~ de .concentração (CLOSESTS), jáinstalados,
.
b) Posição de pontos de força, correspondentes_aos po~
tos de dados, prevendo-se aterramento e energia estabilizada;
c)_ Projeto básico ou executivo para instalação da infra-eStrutura "elétrica e de dutos para cabos de dados, de acordo
com itens a/b;
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
d) Estima"tivã -de custo das obras e instalações conforme
N• 30, DE 1992
item c.
III- Enc~minhar os projetós do_ i~ciso II_p~ra execução,
A DiretO:i"a-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de com base nas prioridades definidas pelas áreas de atendi~ento
_
.
_ .
acordo com o que dispõe o art. 35, Iniciso-I, da Lei n~' 8.112/90, do PRODASEN.
IV- Acompanhar a execução dos serviços e. ao término,
e no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XIV
· ·
·
do art. 14, combinados c~om o§ 3•, do Art. 57 do Regulamento providenciar ·sua aceitação.
o

_

7

--~------
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V - Interagir ativamente com os respectivos Gerentes
de Conta e as delnais áreas e cómiSsões técnicas envOlVidas
na implantação do Plano de Migração para o Modelo ClienteServidor.
- _
ArL 2• .Designar os servidores ANTONIO JOSÉ B.
DA COSTA - Chefe do SMT, FRANCISCO FRANCO
R. NETO ---, Engenheiro do SMT, JOSÉ EMILIANO R.
FILHO- Analista da CTP e JOSÉ BRÁULIO BRITO LOPES Engenheiro da Subsecretaria do Senado Federal para
comporem a Comissão.
Art. 3' Designar o servidor ANTONIO JOSÉ B. DA
COSTA para presidir a Comissão e JOSÉ BRÁULIO BRITO
LOPES -para substituí-lo em seus impedimentos._

Art. 4• Fixar o prazo de 30-6'92 para concluir a infra-estrutura da rede local da Presidência do Senado __ Federal, o
prazo de 30_-9-92 para c_oncluir a infra~estrutul:a dã.s ~e-~es dOs

Gabinetes dos Senadores e o prazo máximo de 31-12--92 para
concluir a infra-estrutura nos demais ambientes selecionados.
de acordo com o Artigo 1~, inciso I.
Art. 5~> Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçã\) nos quadros de aviso do PRODASEN. .
.
Brasília-DF, 15 de maio de 1992. ~Regina Célia Peres
- - --- - -- - -Borges, Diretota-ExecutiVa

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 33, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo
com p que dispõe o artigo 3_8 e seus parágrafos, da Lei n'i'
8.112/90, e no uso -das atribuições que lhe confere os incisos
VI 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 Diretofa do Senado Federal, com suas alterações
. . __ . _ ..
posteriores, resolve:
Dispensar a Servidora MARIA JOSÉ SOARES SANTOS, EspeCialista em Administração Legislativaffécrticas de
Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, da função
substituto eventual do Chefe do Setor de Expediente e Arquivo/SJ;:A, da Divisão Administrativa e Financeira/DAF, a partir4estadata,
, . .
_. . .
. _._. _
. B1,11Sília-DF, 11 de maio de 1992.- Regina CéUa Peres
-Borges, Diretára-ExecutiV3.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 34, DE 1992
A Diretota-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal-Prodasen, de acordo
com o que dispõe o artigo 38_ e seus pátág.rafos, da Lei n"'
8.112/90, e no -uso das atribuições que lhe confere o íriciso
VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do
Regulamento do Ptodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976,
da COmissão Diretora·do Senado Federal, com suas alterações
posteriores, resolve:
Designar a Servidora MARIA JOSÉ SOA-RES SANTOS, Espeeialistá em Administração Legislativatrécnicas de
Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a Função em Comissão de Chefe do Setor de Expediente
e Arquivo/SEA, da DivisãO Administrativa e .Financeira/DAF, a partir desta data.
Brasfiia-DF, 11 de 111aio de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
--

Terça-feira 9 4481

ATO DA DIRETORA-EXECUTlV A DO PRODASEN
N• 35, DE 1992
A Diretora-ExecutiVã do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo.
com o que dispõe o artigo 35 inciso II, da Lei n' 8.112/90,
e no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI 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:
Designar a Servidora VANDA PONTES TELES, Especialista em Administração Legislativa/Técnicas de Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituto
do Chefe do Setor de Expediente e Arquivo/SEA, da Divisão
Administrativã. e Financeira/O A_F, a partir desta data.
Brasflia-DF, 11 de maio de 1992.- Regina Celia Peres
Borges, Diretora-ExeCutiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTlVA DO PRODASEN
N• 36, DE 1992
, -A Diretora~Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados-do Senado Federal- Prodasen, de acordo
com o que dispõe o artigo 38 e seus parágrafos, da Lei n9
8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere o inciso
VI e XVI 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:
Dispensar o Servidor NILSON DA SILVA REBELLO,
Especialista em Administração Legislativa/Análise de Administração, do_ Quadro de Pessoal deste órgão, da Função em
Comissão de Coordenador da COordenação de Recurso_s_Humanos - CRH, da DiviSão Administrativa e Financeira DAF, a partir de 15-5-92.. _
·
Brasilía'-DF, 19 de maio de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretor8.-Executiva.
- ·
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 37, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Prácessamento de Dados do Senad_o Ff:derai"- Prodasen, de acordo
com o-que dispõe o artigo 9"' Tilcíso -n parágrafo únicO; da
Lei n~" 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere
o inciso VI 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 Díretora do Senarl:O Federal,
com- suas alteraçôes posteriores; resolve:
Designar o·Servidor AYRTÓN AFONSO DE ALMEIDA, Especialista em AdministraçãO Legislativa/Análise de
Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a Função -em CoinisSão de COordenador da Coordenação
de Recursos Humanos - CRH, da Divisão Administrativa
e Financeira- DAF, a partir desta data.
Brasília-DF, W de. maio de 1992. ~Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N9 38, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Iiiformátíc3. e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo
com o que dispõe o artigo 38, da Lei n' 8.112190, e no uso
das atribuições que lhe confere _o inciso VI e XVI do art.
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14, combinado com _o § 3? do ___ art. 57 do _ Regulamento do _
Designar o servidor RONALDO LU1ZLEITE OLIVEIProdasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão RA, Especialista-éin Infõúilática Legislativa/TécniCaS' de_Pro~
Diretora do_ Senado Federal, com suas alterações posteriores, dução, do Quadro de Pessoal deste órgão; para exercer a
resolve:
Função em Comissão de_ Encarregado de Turno, do Setor
Tornar sem efeitO, a partir desta data, o Ato n~ .67, de de Operação de Computador- SOC, aa Divisão de Suporte
1991, que designou o servidor LUIZ CÉZAR DA ROCHA TécniCo- e_-opera:ções ~ DSO, a partir de 14 de maio- de
.
.
. ..
FONSECA, Especialista em Administração Legislativa/Aná- -1992.. . . .
lise de Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão,
Brasilia-DF, 19 de maio de 1992. - REGINA CÉLIA
como substituto, do Coordenador da Coordenação de Recur- PERES BORGES, Diretoia Executiva.
sos Humanos- CRH, da Divisão Admínistrativa e Financeira
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
-DAF.
. . .
.
N'42, DE 1992
Brasüia-DF, 19 de maio de 1994.- Regina Célia Peres
A Dirclórã Executiva do Cerl.tro de Informát;c<.lC""'P!Oces~
Borges, Diretora-Executiva.
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PROOASEN
·acordo como que dispõe o art. 35, inciso II, da Lei n"8.112f90,
N• 39, DE 1992
e nn uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XIV
A Diretora-Executiva do CentrO de Info_rmá.tiça ~ Pro.ces- do art. 14, combinado com o § 3° do art. 57 do Regulamento
samento de Dados do Se.nado Federal- Prodasen, de acordo do Prodasen, aprovado pelo Ato nn 19, de 1976, da Comissão
com o que dispõe o artigo 38, da Lei n~ 8.112190, e_ no uSo Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
das atribuições que lhe confere Q incisO VI e XIV do art. resolve:
14, combinado_ com o § 39 do art. 57 do Regulamento do
_Dispensar;a·pediôo,á'servidora MARIA COELI BARProdasen, aprovado pelo Ato n9 19, de 1976, da Comissão BOSÃ.CAMPOS, ESpecialista em Adminístração LegislatiDiretora -do Senado Federal, com suas alteraç9es posteriores, Va/Análise de Administração, do Qu_adro__ de Pesso_al__deste
resolve:
_. -= ~ _
..
órgão, da Função em Comissão de Coordenadora da Cóorde~
Designa( ó 'servidor JOSÉ ROBERTO CEQLIN, Espe- nação de Apoio Administrativo -CAA, da Divisão Adminiscütlista em AdministraçãO Legislativa/Análise de Administra- tratiVa e Finã.nceira- DAF, a partir de 1'·'~6-92. · ··
ção, do Quadro de Pessoal deste órgão, para -stibsfitúif, em
Brasilia~DF, 19 de maio de 1992.- Regina Célia Peres
seus afastamentos ·ou impedimentos regulamentãres, -o Coor- Borges, Dire_tora Executiva-.
denador da Coordenação de Recursos Humanos ~- CRH,
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
da Divi:Sáo Adni.J.nis1iâtiv3. e-Financeira·.:.:.... DAF, a partir desta
N' 43, DE 1992
data.
_
Ã Dlretora Executiva do Centro d_e Informática~ Pi"QcesBras!lia-DF, 19 de maio de 1992.:::.. Regina Célia Peres
- - --Borges, Diretofa:..ExecutiVa. samento de Dados do Senado Federát' --PR00:ASEN, _de
-acOrdo_ com o que disp-õe o art. 9, -inciso n; parágrafo -ú-n!~o,
da Lei nQ 8.112/90, e no uso das atiibuições que lhe confere
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
os incisos VI e XIV do art. 57 do -Regula!llei!_to do Prodasen,
N• 40, DE 1992
aprovado,_ pelo ato n~ l9~ de 1976, da Co~issão Dii·etora _do
A Direfora Executiva do Centro de Informática e Proces- Senado Federal, com suas alterações posteriores; resolve:
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
Designar a servidora SILVIA REG !NA MARQUES
acordo com o qu-ellispõe o art. 38 e seus parágrafos, na MAGALHÃES, Especialista em Administração Legislativa/
Lei n'-' 8.112/90, e no uso das_ atribuições que lhe confere Análise de Administração, dO Quadro de Pessoal deste órgão,
os incisos VI e XIV do art. 14, combinado com o § 3Q do
para exercer a função em Comissão de Coordenador d.a Coorart. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato denação de Apoio Administrativo-'- CAA, da Divisão-AdininQ 19, de 1976, da Comissão Diretora do SenadO F.ederal, nistrativa e Financeira - DAF, a partir de 1'-' de junho de
com suas alterações posteriores, resolve:
1992.
Dispensar o servidor PAULO DE CASTRO, Especialista
Brasi1ia-DF, 19 de maiO de 1992. - Reginã -Célia Peres
em Administração Legislativa/Técnicas de Produção, do Qua- Borges, Diretora Executiva.
·
dro de Pesssoal deste órgão,_da Função em _<:;qmjssã_o d~.J=:n
DESPACHO
carregado de Turno, do Setor de Operação de Computador
- SOC, da Divlsáo de Suporte Técnico e OperaÇões--'- DSO, Processo n• OTI4/92-8 .
.
a partir- de 14 de maio de 1992. _
-Assunto: Ii-uiXigibilidade de LicitaçfL9Brasília-DF, 19 de maio de 1992. ~- Reg'ina Célia Peres
- _Homologo a inexigibilidade de licitação para aqutsJçao
Borges, Diretora Executiva: -através de importação di reta pelo Cegraf, de peças de repo~
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
sição destinadas à impressora ROL~D •. jürfto a MAN RON• 41, DE 1992
LAND DRUCKMASCHINEN AG, com base no parecer
A Diretora Executiva do centrO de Informática e Proces- n" 120/92, favorável da Assessoria Jurídica, nos termos do
samento de Dados do Senado Feder.al .,--PRODASEN, de art. 23,.1, do Decreto-Lei n' 2.300/86 e art. 20,_1, do Ato
acordo com o que dispõe o art. 9, Inciso II, parágrafo único, -da ComissãO Direto-ra: n'-' 31187, combinado com o art. 2~ do
da Lei n9 8.112/90, e no usá das atribuições que lhe confere Decreto n~ 30/92. Ratificação como determina o art. 24 do
os iiú:isós VI e XIV do art. 14, combinado- com o § 3Q do retromencionado dispositivo legal do art. 7~ do Decreto_ n~
art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 449/92.
Brasília-DF, 9 de junho de 1992.- Agaciel da Silva
n'-' 19, de 1976, da Comissão Diretora do Se-riado Fede-ral,
M~_ia_,__ Diretor Executivo.,_
-com suas alterações posteriores, resolve:
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DESPACHO

055192, favorável" da Assessoria Jurídica, nos termos do art.

Processo n" 0521/92-2
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
Homologo a inexigibilidade de lic!taç-ão--p-ara aquisição.
através de importação díreta pelo Cegraf, de peças de reposição, destinada à Máquina Grampeadcira Müeller Martini,
junto a MÜLLER MARTIN! AG, com base no parecer n"

23, !, do Decreto-Lei n" 2.300/86 eari. 20, I, do Ato da
Comissão Diretorâ no 31/87, combinado com o art. 2~ do Decreto n'? 30/92. RatificaçãO como determina o art. 24 do retromencionado dispositivo legal do art. 7'? do Decreto n'? 449/92.
Brasília-DF, 9 de junho de 1992. - Agaciel da Silva
Maia, Diretor Executivo.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•SS

QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1992

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
FaÇo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
, >) DECRETO LEGISLATIVO

N• 25, DE 1992
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no montante de
DM 304.858.202,00 (trezentos ~e ijuatro milbões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos
e dois marcos alemães), celebrado em Brasilia, a 24 de outubro de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no montante de DM
304.858.202,00 (trezentos e quatro milbões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos
alemães), celebrado em Brasília, a 24 de outubro ~e 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão ou modificação do presente acordo, e à apreciação privativa do Senado Federal, . nos
termos do disposto no inciso V do art. 52 da Constituição Federal, as condições gerais para cada operàção
de empréstimo realizada com base no referido Acordo de Cooperação Financeira.
~ ·
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
(•) O texto deste acordo refere-se ao Decreto Legislativo n9 25/92, publicado no DCN (Seção II), de 23-5-92, pág. 3.813.
Publicar por ter havid_o lapso.

Considerando as relações amistosas .;xisteptes entre os
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REI'ÚBLICA
dois países;
_
FEDERATIVA DO BRASIL
No intuito de consolidar e de intensifiéar tais relações
ami~tosas, por intermédio da cooperação fillanééira;___
E.O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERAL DA
ALEMANHA SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA __ ConScien!es de que a manutenção dessas relações cons-·"fituí a base do presente acordo;
NO MONTANTE DE DM 304.858.202,00 . .
Com _o objetivo de promOVer o desenvolvimento social
(TREZENTOS E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E
CINQÜENTA
~
e económico da República Federativâ -do Brasil,
Acordam o seguinte:
E OITO MIL, DUZENTOS E DQIS MARCOSALEMÃES)
ARTIGO!
O Governo da República Federativa do Brasil
1. O Governo ct3. Repú.blica Federal.da Alemanha possie
bilit_ará ao Gove.mo da República Federativa do Brasil e/ou
O Governo da República Federal da Alemanha

4486

Quarta-feira 10

DIÁRIO-DO CO!'rGRESSO NACIONAL (Seção lt)

Junho de 1992

EXPEDffiNTE
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

.DIÁRIO DO CONGREsso NACIONAL

Diretor.Ocral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dirctor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltrativo
WIZCARLOS BASTOS

Diretor Iadutrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjuato

bapre11o aob reapouabilidade da Meu do Sent:do Federal
ASSINATURAS
Semestral ············-························-···---·-""~·-·-·-·___ Cr$ 70.000,00

a outros mutuários, escOlhidos conjuntamente por ambos os
Governos, obter empréstimo até- o montante de_ DM
112.500.000,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil marcos
alemães) junto ao "Kreditanstalt für WiederauThau" (Instituto
de Crédito par-a a Reconstrução), Fra!J_kfury:f.Main, para os
seguintes projetes, caso, após exame, se tondua que mereceq~
ser apoiados:
....:...._Programa de Ações Básicas de Saúde no Piauí; ·
-Programa de Ações Básicas de_Saúde no Ceará;
-Melhoria do Saneamento Básico_ em Pernambúco;
. -Programa de Eletrificaçãó no Interior __de_ ~ergipe;
- Program~ de Eletrificação para o Vale do J equitinhonhc;t;,
. _·
----Programa de EletrifiC3Çâ()n0 tniêil.Oi-deoPernanibUOO;.e
-Controle Ambiental na Indústria.
O Govemo·da Rej:>ública Federal da Alemanha possibilitc;t(á_- ao Governo da República Federativa do Brasil e/Ou
a outros mutuáriOs·;-e:scolhidos conjuntamente por ambos os
Governos, obter contribuições financeiraS ate o montante de
DM 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil marcos alem_ães)' junto ao ''Kreditanstalt für Wiederaufbau'' (Instituto
de Crédito para a Reconstrução), Frankfurt/Maio, para os_
seguintes projetes, caso, após exame, se_c_onclua que merecem
ser apoiados:
-Programa de Ações Básicas d_e Saúde n_o Piauí/Ass~s
soramento e Apoio;
- Programa de Açóes Básicas de Saúde no Ceará!Assessoramento e Apoio;
-Saneamento Básico no Ceará/Assessoraníerito e
Apoio;
--Melhoria do Saneamento Básico em Pernambuco/Assessoramento e Apoio; e
- Pool de Peritos I.
3. O Governo da República Federal da Alemanha possibilitará ao Governo da República Feqerativa do Brasil e/ou
a outros mutuários, escolhidos coniuntamente por ambos os
Govenl.Os, obter empréstimos até o rilontante de DM
30.000.000,00 (trinta milhões de marcos alemães), bem como
contribuições financeiras até o montante de DM 30.000.000,00
(trinta milhões de marcos alemães) junto ao "Kreditanstalt
für Wiederaufb3.u" (Instituto de Crédito para a Reconstru.:.
ção), Frankfurt/Maio, para os seguintéS projetas, caso; após
exame, se conclua que merecem ser apoiados, e qtie, enquanto
projetes para a conservação ele florestas tropicais 1 preenchem,

Tiragem 1.200 Cnimp&re.

relativamente a esse tipo de projetas, as condições especiais
previstas para a concessão de apoio também através das mencionadas contribuições IirianCeiras:
-Implementação e Manejo de Unidades de Conservação; e
- Proteção da Mata Atlântica.
.·.
.. _ .
. ~
4. O Governo da RePública Federal da Alemanha possiR
bilitará ao Governo da República Federativa do Brasil e/ou
a outros mutuários, escolhidos conjuntamente por ambos os
GOvernos, obter contribuições financeiras até o montante de
bM 90.000.000,00 (noventa milhões de marcos alemães) junto
ao "Kreditanstalt fúr Weideraufbau" (Instituto-de Crédito
p~ra_a ReconStruÇão), Frankfurt/Maio, para os seguintes projetas, caso, após exame, se conclua que merecem ser apoiados,
e que, enquanto projetes para a conservação de florestas tropicais, preenchem, re,ativamente . a esse tipo de projetes, as
condições especiais previstas para a cOncéssão de apoio através
das mencionadas contribuições financeiras:
-Apoio ao Manejo Sustentado e Ecologicamente Compatível de Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas na
Amazônia;
- - ·
-Programa de Desenvolvimento Agroflorestal na Amazônia;
- Capacitação de uma Estrutura Eficaz de Fiscalização
e Vigilância do Ibama na Amazônia;
. -Implementação e Manejo de Unidades de Conservação no TrOpico Úmido-- Fase II; e
-Apoio à Pesquisa Aplicada em Matéria de Flore&tas
-Tropicais.
·
·
.S. Os recursos ainda disponíveis, no montante de DM
31.658.202,00 (trinta e um milhões, seiscentos e cinqüenta
e oito mil, duzentos e dois marcos alemães), formados pelos
seguintes saldos:
-saldo restante deDM 1.041,00 (mil e quarenta e um
marcos alemães) do montante de DM 105.000.000,00 (cento
e cinco milhões de marcos alemães), mencionado no Artigo
1, parágrafo 1 do Protocolo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha sobre Cooperaçaõ Financeira de 18 de novembro
de 1975;
-saldo restante de DM 4.050.000,00 (quatro milhões
e cinqúenta mil marcos alemães) do montante de DM
26.000.000,00 (vinte e seiS milhões de marcos alemães), men·
clonado no Artigo 1, parágrafo 1 do Protocolo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
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República Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira
ARTIGO II
de 4 de abril de 1979;
1. A utilizaçãO d6s montantes mencionados no Artigo
- saldo restante de D M 767.161,00 (setecentos e sessenta
l, as condições para sua concessão, bem como o processo:
e sete mil, cento e sessenta e um marcos alemães} dO Iriontarite
da adjudicação, serão estabelecidos pelos contratos a serení
de DM 56.740.000,00 (cinqüenta e seis milhões, setecentos
concluídos entre os beneficiários dos empréstimos e das contri:
e quarenta mil marcos alemães), ,mencionado no_Artigo 1,
buições finariceiras e o ''Kreditanstalt für Wiederaufbau'', conparágrafo 1 do Protocolo entre o G9Verno d;i_República Fedetratos esses_ que estarão sujeitos às disposições legais vigentes;
rativa do Brasil e o Governo da República Federal da- Alema- - na República Federal da Alemanha.
.
,·
nha sobre Cooperação Financeira de 12 de junho de 1981;
_ _2. O Governo da República Federativa do Brasil, desde·
-saldo restante de DM 9.000.000,00 (nove mílnões de
que não seja ele próprio o mutuário~ garantirá ao "'Kredi. . '
marcos alemães) do montante de DM 40.00.0.000,00 (quarenta
tanstalt für Wiederaufbau" todos os pagamentos em marco
-milhões de marcos alemães), mencionado no Artigo 1, paráalemão em cumprimento dos comproi"Çlissos dos mutuários;
grafo 1 do Protocolo entre o Governo dã Repúblicã. F~deratíva
decorrentes dos contratos a serem concluídos em conformido Brasil e o Governo- da República Federal da Alemanha
dade com o parágrafo 1 deste artigo.
sobre Cooperação Financeira de 2 ·cte julho de 1982; e
ARTIGO III
-.sal.dp, restante .de. DM 17.840.000,00 (deiessete mi-·
lhõ.es, oitocentas e-quarenta mil marcos alemães) do montante
O 'GOVerno di RéptíbliC~l FederãüVã>dO -Bra-~il i~e~t~iá
de DM 19.200.000,00 (dOzenove m-illiões e duzentos mil maro "Kreditanstalt für Wiederaufbau" de todos os impostos e
cos alemães), mencionado no Artigo 1 do Protocolo entre
demais gravames fiscais a que poSsa estar SUjeito na República
o Governo da República Federativa do Brasil e o G_o_vemo
Federativa do Brasil, com relação à conclusãç e à execução
da República Federal da Alemanha sobre CooperaçãO Finandos contratos referidos no Artigo II.
ceira de 11 de maio de 1987,
ARTIGO IV
serão utilizados em conformidade com o item 1.2.1.4. da Ata
O. Governo da República Federativa do Brasil, no que
das Negociações Intergovemamentais Teuto-Bras-ileiras Sobre
diz respeito ao transporte de pessoas e bens, por via marítiina
Cooperação Financeira e Técnica de 14 de novembro de 1990
para os seguintes projetas: e aérea, decorrente da concessão dos empréstimos e das contribuições financeiras contemplados no presente acordo, deixará
-Melhoria do Abastecúnent6- de Água no Estado de
Santa Catariiui.; e a critério- dos passageiros e fornecedores a escolha das empre-Programa de Emergência_ para o Sane3riientõ BiíSiOO --sas· de transporte, e não tomará quaisquer medidas que prejudiquem ou excluam a -participação igualitária de empresas
no Nordeste.
de transporte com sede na República Federal da Alemanha,
· 6. O Governo da República Federal da Alemanha possialém de outorgar, se for o caso, as autorizações necessárias
bilitará ao Governo- t;la- República Federativa do Brasil e/ou
para a participação das mesmas.
a outros mutuários,. escolhidos-conjuntamente por ambos os
Go_vemos, -em confomiidade com os Protocolos sobre CoopeARTIGO V
ração Financeira m-encionados- no parágrafo 5 deste artigo,
e a partir dos recursos neles referidos, _obter empréstimos
O Governo da República Federal da Alemanha atribui
até o montante de DM 31.658.202,00 (trinta~ e um ínilhões,
especial importância ã que, nos fornecinú:ritOS e Serviços resulseiscentos e cinqüenta e Oíto-riiil, duzentos e dois marcos tantes da concessão dos empréstimos e das contribuições finanalemães) junto a_o "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (Instituto ceirãs contemplados no presente acordo, -sejam, de prefede Crédito para a Reconstrução), Frankfurt/Maio, para ·os rênCiã, utilizados os recursos econômicos dos Estados de Braitprojetes mendonados no parágrafo-anterior, ·caso, ·ã.pós exactemburgO, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxôniã, Sa~
me, se conclua que merecem ser apoiados.
xónia-Anhalt, Turíngia e Berlim, quando as condiçõeS fOrem
7. Se o Governo da República Federal da Alemanha, aproximadamente equivalentes.
posteriormente, possibilitar a-o- GoVerno da República Federa-

tiva do Brasil obter novos empréstimos oU contribuições finanARTIGO VI
ceiras junto ao "Krediümstalt für Wiederaufbau", Frankfurt!
O presente acordo entrará em vigor retroativamente na
Main, para medidas de assessoramento e apoio" necessárias
data da assinatura, assim que o Governo da República Federaw
à execução e ao acompanhamente dos projetes menciOnados
nos parágrafos 1 a 5 deste artigo, aplicar-se.:á o preSénte -acoi'- - tiva· do Brasil notificar o Governo da República Federal da
Alemanha do cumprimento dos procedimentos legais internos
do.
_ne_c~rio:s à entrada em vigõr por parte da República Federa8. OS projetOs mencionados nos pará-gratos 1,--2 e s· tiva do Brasil.
deste artigo poderão ser substituídos por outros proje-tes, de
comum ·acqtdcr entre o GoVé"ttio -da Repúblicá Fedeiativa do
ANEXO
Brasil e o Governo· da República Federal da Alemanha.
AO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
9. As contribuiÇões finariceiras para medidaS de prepaFEDERATIVA DO BRASIL
ração, assessoramento e apoio, de acordo como parágrafo
E
O
GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERAL DA
2 deste artigo, serão transform_ada_s em empréstimos_, se não
ALEMANHA
forem utilizadas para essas medidas.
SOBRE COOPERAÇÃO FINANCEIRA NO
10. Os projetes mencionados nos parág~afos 3 ~ _4_ ~~-~te
MONTANTE DE DM 304:858.202,00artigo poderão ser substituídos por outros_ projetas para a
(TREZENTOS E QUATRO MILHÕES_OITO.CENTOS,.
conservação de flor~$tas tropicais, de comum acordo entre
E CINQÜENTA E OITO MIL DUZENTOS E DOIS MARo Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
COS ALEMÃES)
da República Federal da Alemanha.
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Lista de projetos;
L Programa de Ações Básicas de Saúde no _Piauí

. (DM 15,0 milhões) ·
2. Programa de Ações BásicaS de_ Saúde no Ceará
(DM 24,5 milhões)
_
_
3. Melhoria do Saneamento Básico em Pernambuco
(PM 13,0 milhões)
4. Programa de EletrifiCáç_ãá-ilo Interior de Sergipe
(DM 15,0 milhões)
·
5. Programa de Eletrificaçao~ para o Vale do Jequiti~
nhonha
(DM 20,0 milhões)
6. Programa de
buco
. .
....
.
(DM 15,0 milhões)
7. Melhoria do Abastecimento de Água no Estado de
Santa Catarina_
(PM 10,0 milhões)
8. Programa de Emergência para o Saneamento Básíco
no Nordeste
(DM 21,7 milhões)
9. Contfolc Ambiental na Indústria
(PM 10,0 milhões)
10. Programa de Ações Básicas de Saúde no Piauí/As~
sessoramento e Apoio
(DM 1,5 milhão)
lL Programa de Açóes Básicas de Saúde no Ceará/Assessoramento e Apoio
(DM 2,5 milhões)
12. Saneament? BáSiCo iiá- Ce3.Tá!ASSessorãinento e
Apoio-(DM 1,7 milhão)

Junho de 1992

13. MelhOria do Saneamento Básico em Pernambuco/
Assessoramento e Apoio
(DM 2,0 milhões)
14. Pool de Peritos I
(PM 3,0 milhões)
15. Implementação e Manejo de Unidades de Conservação
(DM 30,0 milhões)
. '"" ___ "
16.. Proteção da Mata Atlântica
(PM 30,0 milhões)
17. Apoio ao Manejo Sustentado e Ecologicamente
CO-mp3Hvel de Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas
na Amazónia
(DM")(f,Q milhões)
18. -Programa de De~e_nvol_vi~ento Agroflorestal na
Amazôniã
(PM 10,0 milhões)
19. Capã.citação de uma Estrutura Eficaz de Fiscalização e _Vigílância do Ibama na Amazónia
(P M 20 ,O milhões)
20. Implementação e Manejo de Unidades de Conservação no Trópico Úmido - Fase II
(P M 20 ,O milhões)
21. Apoio à Pesquisa Aplicada em Matéria de Floresfas
Tropicais
· (DM 10,0 milhões)
Feito em Brasífiã;-- ãoS 24 dias__ do mês de outubro de
1991, em dois exemplares origínais, -nos idiomas po_rtuguês
e alemão, sendo ambos o_s textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Francisco Rezek.
- Pelo -Govefno .0~ República Federal da Alemanha, Hans
Theodor Wallau.
"
·

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 110• SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE

-Requerimentos
anterior. Aprovados.

1.1 -ABERTURA

1.2.3 - COmunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/12, de1992 (n' 837.3,
de 1992, na origem), do Presidente do Banco Central,
solicitando autorização para que o Governo do Estado
de Minas Gerais possa contratar operação de crédito. para
os fins que _especifica.
- --Rec,ebimento__ do Ofício n9 837 .4, de _1992 do .Presidente do Banco Centfal do__Br_asil. solicitando autorização.
para que o GoVerno do Estado da Bahia possa contratar
operação de crédito, para os fins que especifica.
-Recebimento do Ofício n<> 888", do Presidente da
Câmara dos Deputados, encaminhando cópia do Relatório
complementar da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as origens, causas e conseqüências _da
violência no campo brasileiro.
-Recebimento do OfícLQ n' 129,de ]' de junho do
corrente, através do qual o Presidente _do Instituto dos

1992

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Requerimentos
- N' 372/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando ao Ministro da Aeronáutica iriformações Cfúe
menciona.
-

- N9 373/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando que seja-solicitada ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria so_brc_a documentação com~
probatória das despesas de caráter secreto ou reservado
de que tratam os anexos do Aviso n' 830/GMEFP, de
28-5-92, do Ministro da Economia, Fazenda e Planejarnento, em resposta ao Requerimento de Informações n9
172/92, de sua autoria.

1.2.2- Apreciação de matérias

n9s

368 e 369/92, lidos em sessão
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Estado do Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do
§ 2 9 9-Q art. 64 d~ Consti_tuição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 3019i (no 48/91, na
_Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azu) Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora ria çi.dade de Cerro,
1.2.4 - Discursos do Expediente
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 29 do art. 64 da Constituição.
SENADOR RONAN TITO -SaJuração da imprensa
Projeto de Decreto Legislativo no 31/92 (no 49/91, na
brasileira pelo excesso de escândalos divulgados. Apelo
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
para a divulgação dos debates _dos grandes temas políti_cos
no horário nobre das redes de teleVisão.
çonce;ss~.o à Televisão Rio F~rmoso Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
SENADOR HUGO NAPOLEÃO --"- Solidariedade
Jataí, Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, nos termos
ao MínistroMChefe da Secretaria de Governo da Presidência
do§ 2\> do art. 64 da Constituição._
___
.
da República, Sr. Jorge Bornhausen.
Projeto de De<:reto Legislativo n' 32/92 (no_ 50/91, na
O SR. PRESfDENTE- Visita· ao Senado.Fédeial
Câmara dos Deputados), que aprova o atO que renova
do Presidente e de Senador do Parlamento de Taiwan.
a concessão à Rádio Clube. de Votuporanga Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de.VotuSENADOR CID SABÓIA DE CARY.ALHO- Reporanga, Estãdo de -São Paulo. ApreciaÇão sobrestada, nos
púdiu a notícia publicada pelo Jornal do Brasil acusando
termos do§ 29 do art. 64 da Constituição.
S. Ex• do gozo de dupla aposentadoria, com o mesmo
Projeto de Decreto !_,egi~lativo no 33/92 (n' 52191, na
tempo de serviço.
Câmara dos DepUtados), que aprova o ato qUe Outorga
1.2.5- Leitura de projeto
permissão à Rádio Cidade de Cambuí_Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cambuj, EstaProjeto de Lei do Senado n' 81, de 1992, de autoria
da Senadora Júnia Marise, que veda a exigência de contrado_ de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
._ .. _
do § 2o do art. 64 da Constituição. _
partida nas transferências de recursos finanCeiros do TesouProjeto de Decreto Legislativó ni 34/92 (no 55/91, na
ro Nacional aos Estados, ao Distrito FederaL e aos _Municípios. -- Câmara dos Deputados), que aprOva o ato que outOrga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda. para explo1.2.6- Comunicações da Presidência
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na cidade de ~ou to Soares, Estado da Bahia. ApreTérmino do prazo da Comissão _Parlamentar de Inquéciação sobrestada, nos termos do§ 2~_do art. 64 da Constirito criada pelo Requeririleflto n~ 46, de 1992. destinada
tuição.
a investigar os atos decorrentes da execução do _Programa
Nacional de Desesta_tização._ __
~ ·----- Projeto de Decreto Legislativo n' 35/92 (ri' 57/91, na
Convocação de sessão extraordinária a re~_lizar-:se ho- _C~~-a qos -DeputadOs), que _aprova o ato -que outorga
permissão à Sociedade Rádio São_J_osé.Ltda_. para explorar
je, às 18 horas _e 30 minutos, coril Ordem do Dia que
s~_rviço dç radiodifusão sonora na cidade de Erechim, Estadesigna.
do do Rio Grande do SuL Apreciação sobrestada, nos ter1.3- ORDEM DO DIA
mos do § 2\> do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo no 36/92 (no59/91, na
Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (ri" 2.154/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a Concessão de medidas caute_lares contra - permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado da
atos do Poder Público e dá outras providências. Votação
Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art.
adiada, em virtude da falta de quorum.
64 da ConstitUição.
_ ___ _
__
Projeto de Decreto Legislativo n9 27/92 (n~ 30/91, na
Projeto de Decreto Legislativo no 37/92 (n' 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe- renova
Ç~m~ra 49s ,peputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio EmisSora Aruanã _Ltda.
fl permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui
para explorar serviço de radiodifusão sonora em_ onda méFM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
dia na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
em freqüência modulada na cidade d~ Birigul; -Estado de
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2\> do art. 64 da
__
_ _
_
Constituição.
_
.
·São Paulo. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do
art. 64 da-COnstituiÇão._
···
_
·
Projeto de Decreto_Legislativo n' 28192 (n' 31191, na
Projeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (no 74/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Câmara dos Deputados), que aprova o -ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda. para explorar
permissão à Rádit;~ FM do Barro Ltda. para explorar serviço
serviço de radiodifusão sonoi'ã Da Cidade de_Júlio de Castide radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do
lhos, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada,
Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 d.o_ art.
_ __
nos termos do_§ 29 do art, _64 da Const_i_tu_ição.
-64 da-Constituição.
Projeto de. Decreto Legislativo n' 29/92 (ri' 37/91, na
Projeto de Decreto Legislativo n' 39/92 (no 75/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para ex-. Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda. para
piorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati,
Advogados do Brasil encaminhou ao Senado cópia de parecer aprovado em Plenái'íO na sesSão ordinárlã-de 27 de
maio último, manifestandoMse favoravelmente ã aprovação
da Proposta de Emenda à Constitui_çãO -fi9 12, de__l_9~1.
que cria o Conselho Nacional de Justiça.
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explorar serviço de radiodifusão sóifõia riã cidã.d~ de Capão
Bonito, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do§

2~

do art. 64 da Constituição.

Projeto de Decreto Legislativo n' 40192 (n' 88/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada â Rádio Sepé Tiafaju· Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão s_onora na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.Projeto de Decreto Legislativo n' 41/92 (n' 89191, na
Câmara dos Deputados), que aprova· o· ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 42/92 (n' 90/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. par explorar
serviço de radiodifusão sonora n·a cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Graridc do Sul. APreciação sobrestada, nos
termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 43192 (n' 102/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Ipirá Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da
ConstituiçãO.
·
Projeto -de Decreto Legislativo n' 44192 (n' 121191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda. para exPlorar
serviço de radiodifusão sonora riã. Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. Aprecía.ção sobrestàda;-rios- termOs
do§ 2' do art. 64 da Constituição. ·
·
Projeto de -Decreto Legislativo n' 45/92 (n' 131191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paranda Ltda. para explorar_ serviço
de radiodifusão sOnOra em freqüência m·odiilãdã na cidade
de Marília, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do art. 64 da CánstituiÇão.
' ..
Projeto de Decreto Legislativo n' 47/92 (n' 73/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de ]tuiutaba, Estado de
Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos do § -29
do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n9 48/92 (n' 92/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que· renova
a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Feira de Santana, Estado
da Bahia. Apreciação sobrestada,-rios'·termos dO § 2~ do
art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 49/92 (n' 93191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Dífusora de Rio Brilhante
Ltda. para explorar serviçoc:le radiodifuSão sonora em onda
média na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso
do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2"' do art.
· ··
64 da Constituição.
Projeto de Lei da Câmara n9 40/92 (n' 2.629/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
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Trabalho, que altera a composição e a organizaÇãO irlterna
do Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região, com
sede em Campinas- SP. e dá outras providências. Apre·
ciação sobrestada, nos termos· do § 29 do art. 64 da Consti~
tuição.
Projeto de Lei da Câmara n' 46192 (n'' 2.627/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que al!era a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Região, com
sede em Brasília - DF, e dá outras providências. Apreciação sobrestada, nos· termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Lei da Câmara n' 51192 (n' 2.473/Ql, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que reajusta pensão especial concedi~a pela Lei n'-' 7 .656,
de 24 de fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos
Freire. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art.
64 da Constituição.
-Projeto de Decreto Legislativo n9 52/92 (n9 94/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
do Presidente da República, de membros da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatizaçâo._ Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n 9 53/92 (n' %/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
do -Presidente da República, de membros da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Apreciação sobrestad~, nos termos do § 2"' do art. 64 da Consti.
__
_
_ _ __
tuição.
Proje(o de Decreto Legislativo n' 54/92 (n' 160192,
na Câmara do$ J?epuütdos); que aprova o texto das emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio, adotadas em Londres, a 29
de junho de 1990. Apreciação sobrestada, nos termos do
§ 2' do art. 64 da Constituição: · · ··
Projeto de Decreto Legislativo n9 55/92 (n' 184192,
na Câmara dos De_P:utados), que aprova o texto da Conversão sobre Zonas 'úmidas de Importância Internacional,
Especialmente como Hábitat de AvesAquáticas,·concluída
em Ramsar, Irã, a 2 de feVereiíó -de 1971. Apreciação so~
brestada, nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n 9 56/92 (n' 188/92,
na Cântara-dos Deputados), que aprova o texto_da Conversão sobre Controle de MovimentO$ Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e sua Elimina-ção, concluída em BasiR
léa, Suíça:~ a 22 de março-de 1989. Apreciação sobrestada,
nos termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de ResoluçãO n9 23/92, que autoriza a -República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito,
no valor de yi_nte _e dois milhões de d_ólares norte-americarios, junto ·ao BaiiC9 Interamericano--de Desenvolvimento - BID. Apreciação sobrestHda, nos termos do §
2' do art. 64 da Constituição:· ·
Mensagem n9 200/92, através da qual o Presidente da
República solicita autorização para que a União possa ll:ltimar contrataÇàO de Operação de crédito externo, no valor
_de cinqüenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria,
junto à Metrimpex Trade. Service and Inyestiment Company Lirriited-, destinada ao financiamento integral da aquisição de peças de, reposição, materiais e equipamentos para
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diversas instituiçõe-s federais de ensiho. Apreciação sobres-tada, nos termos do § 29 do art. 64 da ConstitUição.
RequerimentC>ri"' 112/92, de autoria do Senador Amir
Lando, solicitando, nos termos regimentaiS, a transcrição,

nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no
jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
intitulação "Desafio ao Congresso Nacional". Apreciação
sobrestada, nos termos ·cto § 29 do art. 64 da _Constituição.
Requerimento n" 161/92, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, dos discursos_ pronunciados
pelo Presidente da República, por ocasião das cerimónias
de posse do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo· e
do MinistrO da Justiça. Apreciação sobrestada, nos termos
do § 2• do art. 64 da Constituição. ·
·
Requerimerftó i1?171/92, de autoria do Senador Valmir
Campelo, solicitando, nos termos regimentais, a tiariscri~
ção, nos Anais do Senado Federal. do editorial "Poliva~
lência do Metró", publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de 20 de abril de 1992. Apreciação sobrestada, nos
termos do § 29 do art. 64 Qa ConsUtui&ãõ.
Requerimento n9 203/92, de autoria da Senadora Mar~
luce Pinto, solicitando, nos termos regimentais, a- retii"ada
do Projeto de Lei do Senado n'-'287 ,de 1991, de sua autoria.
que "altera a denominação da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA". Apreciação sobrestada, nos termos do § 2<;> do art. 64 da Constituição.

Requerimento n' 267/92, do SenadocEdu_ardo Suplicy,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno. a inclusão em Ordem do__Dia do Projeto de Lei
do Senado n<.> 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
a divulgação dos principais devedores. junto à Secretaria
da Receita Social e Caixa_ Económica _Federal e dá outras
providências. Apreciação sobrestada, nos termos do_ § 2_9
do art. 64 da Constituição.
Requeriméfitó-fi<.> 268/92;-do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pr_ojC:to de Lei
do Senado n9 132-, de 1991, de sua autoria; que dispõe
sobre o depoimento -de autoridade ou cidadão_ perante as
comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e da Congresso Nacional. Apreciação sobrestada, nos ter~
mos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
-

Projeto de Lei da Câmara n• 107/91 (n' 1.877/83, na
Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n' 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por" Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV A T). Apreciação sobrestada,

nos termos do § 2• do art. 64 da Constituição.
Projeto de Lei do Senado n• 26/91-Complementar,
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Projeto de Lei do Senado n" 174/91, de autoria do
SenadOr Maurício Corrêa, que considera contravenção penal a exigência de exame relativo a estado de gravidez
para contratação de emprego. Apreciação sobrestada, nos
termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
Projeto de Resolução nÇ> 94/91, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, que altera. no Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação de_ requerimento_ de remessa
a determinada comissão de qtatéria despachada a outra.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art. 64 da
Constituição.
Proposta de Emenda à Constituição" ri<.> 1/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. Apre-Ciação sobrestada, nos tefniOs do § 29 do art. 64 da Constituição.
____
_
__
1.3.1- Discur_sos após a Ordem do Dia

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Resposta a denúncias do Senador Eduardo Suplicy sobre irregularidades
na con_tratação_das_ obras de duplicação da BR-101, no
Estado de Santa Catarina:.
------

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Considerações sobre o depoimento do Sr. Paulo César Farias na
CPI que apura denúncias de irregularidades por ele come~
tfdaS.
-

SENADOR NELSON WEDEKIN -

Eficiência ria

execução das obras de estrutura necessárias à realização
da Conferência EC0-92, em particular da via expressa
"Linha Vermelha", que liga o Aeroporto Internacional
do Galeão ao centro do Rio de Janeiro.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG ~Elo
gios ã iniciatiVa da UnB, através ·do Centro de Educação
Aberta Continuada à DistânCia-- CEAD, por oferecer
:o_:Ciirso "Rejuvenecer a Velhice", tendo porobjetivo atualizar o conhecimento das pessoas de 3• idade nas áreas
da Saúde e das.Ciências_ Sociais.

SENADOR JUTAHY MAGALHAES -

Situação

dos_aposentados que percebem_mais_ de um salário mínimo
mensal, em face da nova Lei de Benefícios da Previdência

Social.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Drama dos pequenos e médios agricultores do_ Esta_do de Mato Grosso, _
em virtude da morosidade governamental no credenciamente de armazéns e baixo valor do preço mínimo.

SENADOR JOSÉ EDUAROO-='Homenágerit

aó

Prof. Luiz Simões Lopes pela passagem dos seus 88 anos,
no momento em que deixa a presidência do FGV, por
ele presidida desde a sua fundação.

SENADOR ODACIR SOARES~ Reparos a denún-

de autoria do Senador ROnaldo Aragão, que altera a Lei

cia de superfaturamento na confecção dos bilhetes da Lote-

Complementar n' 41, de 22 de dezembro de 1981. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2• do art. 64 da Consti-

ria Instantânea da Caixa Económica:

tuição.

Projeto de Lei do Senado n• 106/91, de au_toria 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. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art.
64 da Constituição.

Fed~ral.

1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 3• REUNIÃO, EM 9 DE JUNHO DE
1992

2.1 ---:ABERTURA
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2.1.1 - Comunicação da Presidência
-Inexistência de quorum para abertura da sessão.

Junho de 1992

-Ata da 254• Sessão, realizada em 16-12-91
4- MESA DIRETORA

2.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

2.2- ENCERRAMENTO

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES_J>ERMANENTES

3- RETIFICAÇÕES

Ata da 1103 Sessão, em 9 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Raehid Saldanha Derzi,
Lucfdio Portel/a, Bpitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS F. 30 MlNITTOS, AClfAM,~F.PRll
SllNTF.S O.~ SRS. SF.NADORFS:
Alexandre C.osta - Alfredo Campos - Amir l.ando Antonio Mariz - Carlos Dc'C.arll - Chagas Rodrigues. Qd Sabóia de C.arvalho - ~ario Pereira - Dirceu ('arne.r~
- Eduardo Supllcy - Elcio Alvares - r;nta• Farm - Fspe~•
diao Amin - Hpitácio Cafeteira - Flavmno Melo - Franctsco Rollemhcrg - Garibaldi Alves Filho - Gerson C.amata Henrique Almeida - Hugo Napolca~ - Iram Saraiva - lrapuan C.Osta J6nior - Jarbas Pa.'l.'!3rmho - João Calmem João França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Eduardo - José Fogaça - Josê Paulo Hi.ml
- Josê Sarney- J6nia Marise- Jutahy Magalhães- I.avoi·
sicr Maia - 1J:VY Dias - I .ouremhcrg Nunes Rocha - I .ourival Raptista - J.ucfdio Portella - Magno Bacelar - Marco
·Macicl - Mário C.ova:~ - Maurfcio C".orrea - Maur~ BeneVIdeB - Mcira Filho - Moisés AbrAo - Nabor J6nior - Ncy
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Der>l - Ronaldo Aragao - Ronan
Tito- Ruy Bacelar- Valmir C.ampelo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) presença acu_sa

A lista de

3 -A conversão de debêntures em ações constitUi, de
alguma forma, ameaça de perda do controle acionário da
empresa pelo Governo?
4- Quais os quantitativOS-de debêntures, de ações ordinárias e de <ições preferenciaiS; após a ·conversão?- Quais os
20 maiores detentores de cada um desses tipos de títulos?
5 - A Embraer consta da lista das empresas a serem
privatizadas? Se positivo, para quando está prevista sua privatização?
6 - Qual o valor da avaliação para esse fim? Qual o
valor atual do patrímónio líquido da empresa?
7- Quais os resultados dos balanços da empresa, nos
três últimos exercícios?
Justificação
A crise que se abate sobre a Embraer, com ameaça concreta de demissão em massa de trabalhares e com o risco
de soluções ainda mais drásticas, causa estranheza quando
confrontada com a situação de euforia vigente há poucos anos,
quando era tida como a estatal melhor sucedida dentre todas
as demais.
Coincid_entemente, aquela fase de sucesso incomum se

comparecimento de 57 Srs. Senadores. Ha-

deu sob a direção do mesmo executivo que a preside hoje,

vendo números regimental, declaro aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 372, DE 1992
Excelentíssimo"Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto no
art. 216do Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o art. 50, § 29 da Constituição Federal, sejam prestadas,
pelo Exm~' Sr. Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Sócrates ·cta Costa Monteiro, as seguintes infonnações sobre ~ ~mbraer:
1 - Que motivo levaram a Embraer a converter debêntures em ações?
2 - Em que tipos de ações foram convertidas essas de~
bêntures?

após alguns anos afastado da direção de seus destinos.
Sabe-se que o Brasil_mudou, de lá para cá. O mundo
todo mudou - e muito - não só econômica como :Politicamente. O que fOi, rio entanto, que caus(ndamanhã alte"iação
no desempenho da empresa?
As respostas às perguntas formuladas neste requerimento
talvez não sejam suficientes para elucidar toda a problemática
que aflige a Embraer, neste momento. S.ervirão, nó entanto,
ao propósito de lançar mais luzes sobre uma questão que
aflige a toda a sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1992. -~enador Pedro
Simon.
Ao exame da Mesa Diretora.

Q

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O
requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1?
Secretário.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 373, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no disposto nO inciso IV do art. 71,
da ConStiti.liÇão Federal, requeiro a Vossa Excelência que,
ouvido o Plenário, seja solicitada ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria sobre a documentação comprobatória das despesas de carátcr secreto. ou reservado de
que tratam os anexos ao Aviso n<? 830/GMEFP, de 28-5-92,do Exm" Sr. Ministro da Economia~ Fazenda e Planejamento,
em resposta ao Requerimento de Informações no;. 172, de 1992,

de nossa autoria com a finalídade de ;1veriguar que tipos de
despesas foram efetuadas a essa tftulo a apontar os respon~
sáveis por sua autorização.
· ---Justificação
Os dados fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional
e ecaminhamento através do A viso supracitado informam as
despesas consolidadas de cada órgão de nível de Secretaria
e de Ministério, em cada Exercício. Tais informações não
atendem à questão central de nosso Requerimento de Informações que é a de ·conhecer a destinação específica dos recursos gastos e, subsidiariamente, a que nível, dentro da hie_rarquia de cada Secretaria ou Mjnstério, se situam os oi"dérladOres
desses gastos.
o··.
.
.
Diante dos desmandos praticados pela máquina administrativa, durante o período compreendido pelo levantamento,
na gestão de recur sQs_ de nature:z;a não sigilosa, julgamos
ter fundadas razões para suspeitar da boa e correta aplicação
de verbas sobre as quais a soCif~dade não exer_ce u_m_ CQJltiOle_
direto. O que se pretende dese Requcrirriento é que o Tribui:Jal
de Contas da União, no exercício de sua função constitucíOnal,
levante e forneça a esta Casa informações detalhaaas ·sobre
a aplicação dada aos re_cursos contabilizados sob a chancelas
de secreto ou reservado, para que disponhamos dos meios
para julgar de sua correta aplicação.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1992:C-Senador Pedro
Simon.
Aviso n• 830/GMEFP
Brasília, 28 de maio _de 1992.
Senhor Primeiro~Secretário,
Refiro-me ao Ofício" SM/n' 269, de 11-5-92, através do
qual foi remetida cópia do Requerimento de Informações n"
172/92, de autoria do_ Senhor _Senador Pedro Siffioil, Sobre
o total. das ·~despesas.sigilosas'' efetuadas pelo Governo Federal, desde 15 de março de 1990.
_. ___ .. -- .
Em resposta, encaminha a Vossa Excelência o anexo_ OUcio~ n' 1.161 DTN/CONED, do Departamento do Tesouro
Nacional, com as informações solicitadas pelo ilustre Senador. _
Atenciosamente. - Marcílio Marques Moreira, Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamentó.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional

Ofício n' 1161 DTN/CONED

Brasília, 22 d~ ,~~ia de 1992.
Senhor Assessor,
Com o presente, envio a V. S' os subsídios necessários
à elaboração de documento em resposta ao Requerimento
da Informações n" 172, de 1992, do Senado Federal, nos seguintes termos;
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a) o total das despesas secretas ou reservadas e{etuadas
na: vigên.Cúi"do Governo Federal,_ desde 15 de março de 1990,
está detalhado nos anexos a este Ofício;
b) a discriminação_das despesas a que se refere Oitem
2 é feita por Uniditde GestOra, e Elemento de ..:O.~spesa;
c) a autorização da despesa a que se refere o item 4
é dada pela unidade competente, legalmente constituída, e
da Unidade Gestora dos Gastos que por força- regimental
teOhi essa competência, ou delegada po-r" ela a servidor hierar~
quicamente suboi'dinada (Arts. 11 e_ I:t" do- _Decreto-Lei n\">.
200/67 regulamentado pelo Deci-do n" 83.937/79 e Decretõ
n• 93.872186, art. 43, § 1');
~
~
d) com relação ao item 5, temos a informar que a realização de toda e qualquer despesa obedece ~o princípio da legalidade, exigindo, para isso, a emissão de prévio empenho, liquidação e ordenação de pagamento (Lei n' 4.320/64, arts. 60
a 64- Decreto-Lei n• 200/67, art. 74- Decreto n•93.872i86,
arts. 23, 24,36 e 42). No caso específico, tais despesas sãorealizadas, via de regra, mediante Suprimento de Fundos {Lei
nã 4.320/64, art. 68,- Decreto-Lei n• 200/67, art. 74, § 3•,
-Decreto n' 93.872186, arts. 45 a 47);
e) em referência ao item 6, não existe uma destinação
específica-, os recursos são alocados de forma genérica nos
elementos de despesas 3.4.9.0.3.6.e 3.4.9.0.3.9,~e, aí, aplicados de acordo com os _instrumentos legais vigentes;_
O o fundamento Legal para a classificação-- das despesa
questionadas no item 7 decorre da natuzeza da própria atividade desenvolvida pela instituições, seja ela d_e caráter pennanente ou eventual, que segundo seus Estatutos ou Regimentos
tenha o dever legal de executá-las, que também encontra amparo ha Lei n~> 8.159/91 e no Decretó-n?-79.099/77, além dos
.dispositivos já anteriormente citados (Lei n~ 4.320/64, art.
68- Decreto-Lei n~_200/67, art. 74~ § ~ 9 - Decreto_ n 9
93.872/86, arts. 45 a 47); e
g) finalmente, em atenção ao ite.m 8, infotrilã.mos· que
a prestação de contas dessas despesas é feita diretamente ao
ordenador de despesas da Unidade Gestora que, por sua vez,
presta contas anualmente ao Tribun~l de Contas 4a Uni~o.
Quãilío à documentação comprobatória das despesas, informamos que ela fica arquivada no respectivo órgão de contabilidade analítica à disposição dos órgãos _de Controle Interno
e Externo."
Atenciosamente. - Roberto Figueiredo Guimarães, Di~
retor do Departamento do Tesouro Nacional.

DEMONST. DE DF.SP. COM SERV. DE CARÁTF.R
SECRETO OU RR'iERVAOO MAR/T>P.Z -1990
~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~

Prcstdencia da Rep6blica
Gabinete da Presidência
Gabinete da Vice-Presidência
Secretaria de A'\.,untos Estratégicos
Secretaria de Desportos
Secretaria de Ciencia e Tecnologia
Secretaria da Cultura
Secretaria de Administração Federal
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Secretaria do Meio Amhiente
C'.onsultoria Geral da Repúl>liea
F.•tado-Maior das Forças Armadas
Total (I)

- er-s 1,00

17.012648,48
1.340.617,45
2896309.735,07

2914.663.1101,00
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Ministérios
2C>8.2.S2.C>'n,61
Ministério da Aeronâutica
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
473.846,00
Ministério da F.conomia, Faz. e Planejamento
8.391!.914,15
Ministério do 1\xército
4.133.797,70
Ministério da Justiça
652.239,71
Ministério da Marinha
Ministério da Açao Social
Ministério da Educação
Ministério da Infra-Estrutura
Ministério Púolico da União
Ministério das RelaÇOes P.xteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Traoalho e Previdência Social
Total (II)
Total Geral (I

281.911.491,17

+ ll)

3. I 96.574.492,17

DRMONST. DR DRSP. COM SERV. DR CARÁTI!R
SECRETO OU RESERVA!)O JAN{I)EZ- 19\lt
Cr$1,00

Presidencia da República
Gabinete da Presidl!ncla
Gabinete da Vice-PresidCncia
Secretaria de Assuntos Estratégicos
Secretaria de Desportos
Secretaria de Ciencia e Tecnologia
Secretaria da Cultura
Secretaria de Administração Federal
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Secretaria do Meio Ambiente

Total (I)

DRMONST. DR DFSP. COM SERV. DE CARÁTF.R
SECRETO OU RESFRVADO JAN/MAR- 1992
Cr$1,00

Prcsidencia da Rcp6blica .
Gabinete da Presidência
Gabinete da Vice-Presidencla
Secretaria de A.<.'lllntos Estratégicos
Secretaria de ncsportos
Secretaria de Ciência e Tecnologia
Secretaria da Cultura
Secretaria de Administração Federal
Secretaria de ncsenvolvimcnto Regional
Secretaria do Meio Amolente
C".onsultoria Geral da Repúolica
r\Stado-Maior das Forças Armada•
Total (I)

17.382.8<11 ,.ss
36.717.767,88

54.100.658,43

Mlnist6rios
Ministério da Aeronâutica
1.124.262.1KIO,OO
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária

Minist<::rio da Pconqmia, F31:. e Planejamento
Ministério do Exército

1.1 R8.32.1,49
8. 733.176.8$5,64

Ministério da
Ministério da
Ministério da
Ministério da

Justiça
Marinha
Açao Social
Educação

16.650.000,00

Ministério da lnfra-Fstrutura

C.onsultoria Geral da Repúhlica

r\Stado-Maior das Forças Armadas
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2.612,15

Ministério Púhlico da Oniao
Ministério da• Relações r\Xteriores
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e Previd~ncia Social
Total (II)
1.140.912.000,00
Total Geral (I + ll)
1.195.012659,43.

8.734.367.791,28

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.
- ~-

Ministérios
· Ministério da Aeronáutica
1.014.1159.754,77
Ministério da Agricultura e Reforma Agrâria J.(lllO.OOO,OO
Ministério da l.:Conomia, Faz. e Planejamento
294.798,00
Ministério do 1·\xército
14.192.322,09
Ministério da Justiça
20.:\31.772,00
Ministério da Marinha
24.316.288,00
Ministério da Açao Social
18548.000,00
Ministério da F.ducaçao
Ministério da lnfra-Ji..trutura
Ministério Púhlico da Unino
Ministério das RclaÇ(Ics 11xteriores
Minist~rio da Saúde
Ministério do Traoalho e Previdencia Social
Total (II)
1.094.142934,1!6
9.828.510.726,14
Total Geral (I + ll)

-----~-

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento no:> 368, de

1992, do Senador Aluízio Bezerta, Solicitando, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regime11t9 Interno~ aut9rização pàra
se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 26 de_ maio
a 14 de junho do corrente ano, para participar da II Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Eco-92 e Fórum Amazônico, na cidade do Rio de Janeiro.
O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica- concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento n» 369, de 1992, do Senador
Raimundo Lira, solicitando, nos termos regimentais, licença
.
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para se ausentar dos trabalhos da Casa nos dias 4. e 5 -de
junho corrente, para particípar· da Convenção Norte/Nordeste, a realizar-se no Estado da Paraíba.
O requerimento- deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira-m- pertnan.ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central d_o Brasil,
o Ofício n' S/12, de 1992 (n' 837/92, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n 9 58, de 1990, do senadO Federai,
autorização para que o GovernO -do Estado de Minas Gerais
possa contratar operação de crédito, para os fins que especifica.
----A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro )lenevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do BraSil,
OfíêiO ri<:> 837/92, de 5 do corrente, solicitando, nos termos
da Resolução n? 58~-âe 1990, do Semldo Federal, autorização
para que o Governo_ do _Estado da Bahiã:-possa COntratar operação de crédito, para os fins que específiCa.
·--A matéria será despachada à Co_missão_de Assuntos Económicos, para ser anexada ao Ofício n<:> S/5,' de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente da Câmara dos Deputados,
o Ofício n<:> 888, de 29 de maio último, encaminhando cópia
do Relatório complementar da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as Origens, causas e conseqüências da violência no campo brasileiro.
O expediente será encaminhado à ComissãO de Constituição. Justiça e Cidadania, para conhecimento e providências
que julgar cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Através do
Ofício n"129, de l9de junho corrente, o Presidente do Instituto
dos Advogados do Brasil encaminbpu ao_ Senado Federal cópia
de Parecer aprovado em Plenário ria sê:ssão oi-dínária de 27
de maio último, manifestando-se favoravelmente à aprovação
da Proposta de Emenda à _Constituição n~ 12, de 1991, cujo
primeiro signatário é o nobre Senador Maurj~io Corn:!a, que
cria o Conselho Nacional de Justiça.
O expediente será anexado ao processado da matéria
------em referência.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritOS. _
.
Concedo a palavra ao primeiro orador insciito, o nObre
Senador Ronan TitO~
-0 SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. L::- Sr. ,President~_,
Srs. Senadores, podem ficar tranqüilos que não é minissérie
nem novela, que todo dia tem um capítulo.
Pretendo encerrar, hoje, o tema que esbocei ontem. sobre
o imaginário coletivo, criado pela imprensa, que o faz no
mundo todo.
____ -_ . ____ ,
__ ~ __ _
Mcluhan, o grande estudioso da_ mídia, principalmente
da midia eletrónica, quando se_estabeleceu a televisão, principalmente, quando se estabeleceram ~s cadeias de televisãO:,
disse: uEstabeleceu-se a aldeia global".
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Cada dia mais, o mundo fica menor e cada dia mais
a opinião qas pessoas globalizada, sem querer com isso sugerir
a origem da força maior do imaginário coletivo.
Mas, Sr. Presidente, eu fiquei muito impressionado quando, em 1980, eu visitei a China Comunista, onde, de norte
a sul, o discurso de todas as pessoas el-a sempre o--mesmo.
Fiquei penalizado com aquele povo, que eu considerei absolutamente massificado: o que pensa um pensam todos; o que
pensa o chinês do norte, pensa o chinês do sul, porque o
Estado manda que ele pense e raciocine assim.
Agora, Sr. Presid_ente, eu devo dizer que todos nós lutamos para o fim da ditadura_, todos _n_ós, também, sem exceção,
trabalhamos pela liberdade de imprensa. Outro dia, neste
plenário, questionou-se que a liberdade, para ter responsabilidade, tem que ser limitada pela lei. Ninguém deve estar
acima da lei. E a imprensa, hoje, a bem da verdade, assim
comO O Judiciário, se encontra acima do bem e do mal.
Reportando-me, então, ao que dizia, ontem, a respeito
da formação do imaginário coletivo, eu dei o exemplo de
que uma revista semanal que, através de uma entrevista, sugeria que haveria ou há um grande escândalo, que o S~. PÇ
Farias seria o autor desses escândalos etc. Essa revista saiu
no domingo. Na segunda-feira, um jornal saiu perguntando
se era o caso de uma CPI.
Ora, a população, repito, não sãbe muito o que pode
e o que não ·pode uma CPI, qual a sua função e qual a sua
limitaÇão: Nem todos têm a oportunidade de_ ler a Constituição. E_.a CPI passou a ser o f3Ior·realimentador da imprensa.
A imprensa pede a CPI, a CPI toca no assunto e a imprensa vai repercurtindo. Até que venha um novo escândalo. Estamos vivendo de escândalo em escândalo. O Brasil, hoje, é
movido a escândalos.
_Agora veja V. Ex~, Sr._ Presidente, Srs. Senadores, a
EC0-92 Pretendia galvanizar toda a opinião pública mundial,
pois que marcava o encontro com o maior núrriCrO Oe_-d.igila. tários da história do universo, pretendia e pretende estudar
u,m projeto de salvação para o globo terrestre, para o nosso
mundo, para a nossa nave. De- repente todas as atenções
do Brasil deixaram de estar focadas ali, no encontro no Rio
de Janeiro, porque um cacique, dizem, teria estuprado uma
rilOça -ae 18 anos.
Não estou dizendo que é irrele_vante o fato. Apenas, no
meu entendimento, isso -pertence às páginas policiais.
Srs. Senadores, nós cremos que resolvemos a questão
da imprensa, essa questão do imaginário coletivo, essa questão
·de governar o País através de escândalos. A questão de um
cacique, de um índio, que havia ou não estuprado uma moça.
-galvanizou toda a opinião pública. E todos os dignitários,
todos os encontros da EC0-92, -tUdo isso fi.Co.u eiil segUndo
plano. Por quê? Porque o escândalo fabricado deveria galvanizar.
--Vou antecipar-me aos jornais e-à reVista- que normalmente
dá o tom da semana: "Não percam. semana próxima, a revista
Vej~vem com novo escândalo". Como sempre. Já anunciou;
é_ sobre PP Leoni, se não me engano. Então, vem aí o escândalo .do PP Leoni. E_stªo anunCiando e deve_ vir .. Ai, instalamos
mais uma CPI, para alimentar os joinais e as revistas·._ E o
País vaí sendo movido de escândalos em escândalos, e não
$e discute os seus verdadeiros problemas, os seus graves pioblemas.
__ Ma"s eu 'sou, talvez, o únrco~CríiiCo ãiiui dâ írnpiensa.
É muito bom criticar, é tão bom _que continuo pensando que
a irriprenSa deve ser livre para criticar. Imprensa- é critica.
o- resto é armazém de secos e niblhados. Disse isso Mil.lôr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Fernandes. Peço desculpas por me apropriar desse frase do
Millôr.
Sr. Presidente, quero, agora, fazer um elogio a um ªrtigo

-Junho de 1992

Mas, Sr. Presidente: _se temos a imprensa a nos conduzir
e ficamos a reclamar o porquê de a Rede Globo, às 21 horas,
não debater os temas mais candentes da política brasileira,
porque é através da polÍtica que vamos resolver todos os problemas ou não vamos resolvê-los- maS é ãtr3vés-da polítíca
-por que não os discutir? Outro dia, um jornalista me chamou a atenção: Os Srs. estão reclamando da Globo? A Globoestá em busca de audiência. A Manchete, ídem; também
o SBT. Aí, ele me fez a pergunta: E por que não a TVE?
Por que a Fundação Roquette Pinto não coloca às 20 horas __
ou às 21 horas, durante o horário nobre, debates políticos
sérios, toda noite, para ver? Porque se tivermos, aí, um Ibope,
se na pesquisa constatar uma boa audiência,-·se as peSSOa-s
passarem a se iõtefessar verdadeiramente pela discussão, pelo
debate dos grandes temas, dos temos apaixonantes deste País,
quem sabe se aí, ao verificarmos que há unia boa audiência,
as outras televisões, também em busca de audiéncia, poderão
abrir as suas portas. Mas se não estamos cobrando da emissora
oficial, que tem larga audiéncia, e através de satélite, hoje,
captamos na nossa televisão a TVE, a TV Cultura de São
Paulo, a TV Minas, de Minas Gerais; todas essas afiliadas
da Fundação Roquette Pinto, por que-rtão? Vou transformar
essa pergunta num requerimento que encaminharei à Mesa.
E, se se fizer necessário, eu o- farei por escrito. Por que não
grama em que se coloca o político lá em baixo, como réu?
Colocar os jornalistas todos num plano superior. como criou
muitO be"in, i:to Cidadão Kan.e,-.o tiosso grande e extraordinário
Orson Welles, mostrando que o réu tem que ficar sempre
lá em baixo e com a figura diminuta. E os jornalistas, esses
acareadores, ficam do lado_ de cima. Não assim. Mas numa
mesa-redonda, de_batendo, discutindo. Perguntar ao ilustre
Senador Jarbas Passarinho, que ocupou tantos Ministérios,
e que tem vasto conhecimento, qual a saída da crise. Ouvir,
por exemplo, do Senador Divaldo Suruagy, que foi Governador de EStado, que é Senador, que foi Deputado, se S.
Ex~ vê alguma saída para a crise. Mas isso, de maneira informal, permitindo que o cidadão ligue o telefone e faça as perguntas. Mas será possível que isso é permitido, ou a censura
do inal-keting não no_s permite?
()_Sr. Divaldo Suruagy- Senador Ronan Tito, V. Ex.o
me permite um aparte?

do jornal - não se assustem, por favor, nem faço ironia
-Folha de S. Paulo, de domingo. Não estou fazendo ir:onia.
É verdade! Quem não leu, aconselho que leia o aitigO ombudsman da Folha. Belíssimo artigo! Até que enfim estamos vendo
que a imprensa não é só crítica; ela pode ser inclusive autocrítica. Que beleza, que maravilha de artigo! Ele versa sobre
o problema de uma empresa daqui de Brast1ia que teria contratado, em quinze dias. em prazo recorde, com a Caixa Econômica Federal. O ombudsman da Folha de S. Paulo - quero
elogiar não só o artigo, mas o critério de contratação de um
fornalista para question-ar os próprios JOtnaliStaS- e· artigos do
jornal - diz que os jornalistas fingiram que não vírairi-Isso
e aquilo, que na verdade o processo tinha seis me_ses, q~:~ando
diziam que tinha só- quirizC di"as. Talvez esse artigo tenha
sido decorrência de tantos escândalos que há por aí. E não
precisava ter ma:is um! Por isso, à glaiSa-de corrigir e~sa rilazela
do jornalista, tampamos um pequeno escândãlo -fabricado,
evidente.
Aliás-, Sr. Presidente, a imprensa denuncia aqtiilo que
é chamado de escândalo.
A imprensa pergunta ao povO ----:- íriduzíndo - o que
pensam da criação de uma CPI. O cidadão responde: "CPI?
Acho que sim''. Na realidade, o cidadão gostaria de dizer
que, se houve o crime, o culpado não pode ficar sem punição.
Mais o Congresso instala ~ CPI. O que vai acontecer? No
meu entendimento, a CPI deve apurar desvios de políticas
e não escândalos. Para apurar ·escândalos, crimes, exiStem
delegacias de polícia, a Procuradoria-Geral da República.
Creio que tOdos os escândalos devem ser apurados. Todos,
sem exceção! Mas a beleza da democracia está no fato de
existir o tripé~ Judiciário, Legislativo e ExecutívO. -Quando
o Legislativo está cuidando dos assuntos do Judiciário, o que
o Judiciário está faZendo?
Há um provérbio do campo, citado por um Deputado
do Rio Grande do Sul, que diz: "Ou nóis _faz o que tem
de fazer, ou nóis não faz nada." É extraordinária! Quer dizer,
ou o Legislativo faz leis c as fiscaliza, ou não fazemos nada,
porque estaríamos fazendo o que não é da nossa competência.
Estamos sendo empurrados pela imprensa e pelos escânO _SJl. RON~N TITO- Colá rrltiítOprazer~- nObre Sena~
dalos.
dor.
Eu havia dito que ia fazer um elogio ao artigo, e fiz.
Peço aos Srs. Senadores que não o leram, que o façam. Não
Primeiro eu gostaria de_ dizer que, sinceramente, sinto
estou ganhando nenhuma gorjeta, nenhum jeton por estar
muita alegria em revê-lo_. Soub_e da sua viagem de trabalho.
recomendando o artigo sobre esse ombudsman. Já pedi que
E quero dizer que, como todOs se alegraram com a sua chegada, também me alegrei.
fosse distribuído a alguits companheiros, na Biblioteca do Senado.
O Sr. Divaldo Suruagy- Muito obrigado, Senador R_qVou também citar outro: -uma entrevista com o presidCnte
nan Tito. No seminário de_ que participei, a maiOr bancada
da Shell, na revista IstoÉ, em que ele diz que os escândalos
era a de Minas Gerais. E foi com "alegria, e possg dizer até
sempre existiram, aqui e alhures: nOs -EStados -Unidos, no
que com orgulho, que todos eles manifestaram a gra_nde admiJapão, na França, na Alemanha. Agora, o que acontece na
ração, a grande afeição que nutrem pelo Senador que dignifica
democracia? Na demcoracia são divulgados. Mas chegamos
o Estado de Minas nesta Casa, o Senador Ronan Tito.a um ponto de faturação tão grande _dos escândalos que não
O SR. RONAN TITO -Muito obrigado.
podemos deixar de apurá-los. Isso é verdade. Não podemos
O Sr. Divaldo Suruagy- Inclusive, um deles, um Prefeideixar de apurá-los. No meu entendimento eu achava que
to, estava prestes a tomar um decisão muíto iinport3.nte e
para- apuração de denúncias circunstanciada e com documenme fez solicitar o telefone do gabinete de V. 'Ex~, porque
tação, é o Pr_ocurador-Geral nosso ombudsman._ A Constiele não gostaria de tomar aquela de_cisão seio ouvir a Opinião
tuição de 1988 crioU uma figura extra-6rdinái'ia, qUe é o" advode V. Ex~, o que revela e confirma a liderança que V. Ex~
ga-do -do povo, é o representante do povo jUnto ao Judiciário.
Então, se o povo se sente lesado, há um crime, entregue - acertadamente goza naquele Estado tão importante nas decisões nacionais. Mas a razão do aparte é que, certa feíta, ouvi't
a ele. Tudo bem!
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num sempre brilhante procunciamento de ·v. Exa, uma frase
que me marcou e tenho repetido, citando naturalmente o
seu autor. V. Ex', num desses debates comuns_ aqui na Casa,
afirmou, nüm morilcrito de muita felicidade, na minha opinião,
que nós políticos não trabalhamos com prova. Quem deve
trabalhar com prova é o Poder Judiciário. Nós, pOlíticos, trabalhamos com evidências, e as evidêncías aí estão. Eu digo,
até com certa tristeza, que tUdo aquilo qu-e deniincláVarriOS,
tudo aquilo.que colocávamos, qu-e algumas vezes foram recebi~
das, imagino eu, por vários colegas, como vozes da política
de Alagoas, isso são coisas da política alagoana, mas tudo,
lamentavelmente, está se confirmando. E de que maneira?
De maneira dolorosa. Nós eStávamos agora ·no exterior, e
como os jornais noticiavam? Para a imprensa internaciOmll,
as provas já foram apresenta-das. :t'\inguém tem dúvidas. A
hrtprertsá lrttcrnaciõnal está colocando como se as denúncias
fossem legítimas, fosseni verdadeiras. Então, o mal já está
feito. A imagem do País está rriais uma vez afetada, abalada,_
e tudo isso nos deprime, nos deixa nessa posição -constrangedora, porque ninguém de bom sendo "'ai _querer Q_ pior
para o nosso País. Daí eu querer ressaltar e_sta frase que ouvi
e tenho repetido, porque considero-a de uma felicidade muito
grande. Nó_s, políticos, trabalhamos com evidências, e as evidências estão aí. Eu gostaria apenas de, mais uma vez, me
congratular com V. Ex• e a reafirmar que é convenieOte, é
importante que o poder político do País consiga, de maneira
digna, abrir o seu espaço. Esse espaço na opinião pi1blica,
nos meios de comunicação, tem que ser aberto através de
debates, entrevistas, através _d_os instrumentos iildispensáveis
e necessários para que a voz da classe política seja levada
ao maior âmbito possível. Quero, mais urna vez, dizer que
o requerimento de V. _Ex~ terá o meu voto de apOiO, porque
V. Ex~ traduz um anseio que não pertence apenas à Câmara
Alta do País, mas a toda __a classe política brasileira. Meus
parabéns, Senador Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO- Obrigado a V. EX'. nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Magno Bacelar- Pernüte-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer, o nobre
Senador.
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Ronan Tito,
ontem, estava casualmente na Presidência da Casa~ não tiye
oportunidade de cumprimentá-lo pelo brilhante_ e oportuno
discurso que proferiu nesta Casa. Hoje, V. Ex~, com a mesma
felicidade, retorna à tribuna para tratar de assunto de_ igual
importâncía. Gostaria de registrar _que, ainda ontem, depois
de ouvir o discurso d_e V. Ex~, em casa, mudando de canal,
passei pelo Canal 4, onde havia um programa intitulado "A
Hora do Congresso" ou "O CongressO Nacional". Lamentei
- e quero extemar aqui -profundamente, que todo aquele
espaço destinado ao Congresso _tenha sido ocupado tão-somente pela Comissão Mista de Inquérito que apura as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello contra o Sr. Paulo César
Cavalcante Farias. Na verdade, está provado que se justifica
a existência do espaço para divulgar as coisas do CongreSso
Nacional. Lamentavelmente, está sendo mal utili~ado. Quero
trazer a minha palavra de apoio ao requerimento de V. Ex~
e de aplauso pela sua iniciativa.
O SR. RONANTITO- Agradeço a V. E~·
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. RONAN TITO -Ouço, com prazer. o nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - senador Ronan -Tito! -uma
reflexão às vezes articula-se com outra de quem está ouvindo
em relação àquele que está proferindo. Uma surpresa relativa
que tive aqui......:... inclusive cunhei para mim mesmo uma frase:
"Com ~ vida política que tenho, só me surpreendo de surpreender-me". Mas, mesmo assim, ainda consigo s~rpreen
der-me uma ou outra vez - fui veri_ficar algo que aqui se
passa em relação ao que diz o Senador Ronan Tito. Já ouvimos
aqui alguns debates interessantes, talvez não iguais aos velhos
tempos, em que a Casa ficava repleta, e tenho notado. essa
diferença agora. Mas não vejo urna linha depois no jornal.
O SR. RONAN TITO- É verdade.
O Sr. Jarbas Passarinho- Se não fosse o trabalho admirável da divulgação que o Senado Federal e a Câmara fazem
com a A Voz do Brasil, não teríamos sequer uma repercussão
daquilo que _dizemos nessas duas Casas. E como se estivéssemos_ falando para túmulos vazios.
O SR. RONAN TITO - Câmara de vácuo.
O Sr. Jarbas Passarinho - Isso me preocupa. Quando
V. Ex~ fala num requerimento, por exemplo, de fazer com
que grandes debates nacionais possam ser objeto de emissão
por estações de televisão em horário nobre, e sugere a TV
Cultura, uma das decepções que tive foi verifiCar qual foi
o índice ou taxa de audiência da TV_Cult_ura_de_São Paulo,
que tinha excelentes programas. Quando conseguia muito,
conseguia 1,8% a 2% de audiência, e considerava isso muito.
Realmente, são maís de 80, 90 e 100 mil pessoas de qualquer
maneira. Na minha primeira passagem pelo Ministério, Que
era Trabalho e Previdência Social- e naquela época o problema fundamental era economia, embora tivéssemos umaavassaladora inflação de 24% ao anO, o qUe seinpre era um problema -, nós tínhamos chances de discutir- às oito e meia, riove
horas da noite na Tupi. Quantas vezes - e aqui está o nosso
qUerido colega João Calmon - nós usamos uma hora, hora
e meia de debate nã. televisão, no Rio de Janeiro; e o Governo
pasSava a ser julgado pelo povo na medida em que o Ministro
estava sendo sabatinado. Lembro bem, logo nos primeiros
dias, de Oliveira Bas_to_s, Carlos Chagas, Oymã Telfes fazendo
uiD debate coriligç) pa t~leVisão. Hoje, nós e·stainospreso~.
Por um Iã.dO :_ se_ me_ perriíitem- ·os itieüs- COlegas que são
do Governo estranhar - é a ausência do controvertido. Dizem-me alguns Senadores d_o partido de V. Ex•, e inclusive
outros mais, que perdem o estímulo na me_d_ida em que falam
sem haver um engajamento de respOsta na dialogação. Mas,
para mim, é fundamental, como V. Ex~ disse, ainda há pouco,
porque nós, hoje, somos_ mais do que nunca ledores_de escândalos. Se alguma coisa tenta atingir a· reputaçã-o de qualquer
homem público, imediatamente isso _é objeto de maiichetes.
E quando passa o tempo e se verifica que a aleivosia levantada
contra a pessoa não teve conseqüência, 'também não se consegue reprodução na primeira págiiia"-daquela acusação inicial,
meramente apriorfstica, mas defendida por quem escreve através de.uma forma um pouco sibilina, dizendo: "pode ser que",
"parece que" e, den"tro diss_o, não podemos, evidentemente,
nos defender. O ombudsman da Folha tem mais de uma vez
praticado isso. Ainda ootem,ligava-me o Presidente da Caixa
Econômica Federal, satisfeitíssimo, porque. uma- eXplicação
que ele deu - eu ia dit~ndo teria dado, mas ele deu ao jornal não foi publicada, mas o obudsman chamou a atenção
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exatamente do erro ·cto jornal. Então, é um jófnal aberto
para isso. Isso, pelo menos, é uma vantagem muito grande.
Além do mais, A Folha tem um princípiO íhtereSSarite~; -não
de ser multipartidáriã~- fias de admitír a multiplicidade das

posições. Isso, então~ nos leva a ler, na terceira página, às
vezes, um homem cujo estereótipo temos como tendo sido
o_ de um grande direitiStã, em relação a_ outro na ext:i'ema
esquerda, que ainda não se curou dos erros da profecia do
Marx. Então, isso_é iriteressante- pOrque lá está o debate.
É curioso, _:mas o debate voltou-se para isso, voltou-se para
alguns jornais que estimulam essa dialogação temática. De
maneira que, se V. Ex• me permite, nã. ída:de em que estOu,
com a experiência que a·cumulei, esse requerimento de V.
Ex~ vai ser apenas uril brado no deserto. Mas, ainda assim,
acompanho V. Ex~ no Saara.
O SR. RONAN TITO- Essa históría de pregar no deserto
já nãO é nova, não é Ministro? Já exisfe há-alguns anos.
Mas, como da primeíra vez em que ouviinOs esse registro
de pregar no deserto, também tem um conselho do mestre
que diz: "O que digo de boca pequena,_ gritai de cima dos
telhados. "Portanto, de maneira convenientee inconveniente,
vou continuar conveniente e inconvenientemente: Aceito a
assinatura de V. Ex• no meu requerimento, dizendo que ela
o reforça e honra muito.
Ouço, com praZer, o nobre Senador Nelson Wedekin.
O sr. NelSon Wedekin - Senador Ronan Tito, quando
o Senador Jarbas Passarinho fez o seu aparte, passaram-me
pela cabeça váriaS lembranças de bons debates que tivemos
aqui. Debates produtivos, debates fecundos, debates lúcidos,
debates inteligentes, um pouco a expressão das nossas preocupações, das nossas relexões e até mesmo do nosso talento
- às vezes, até mesmo das nossas poucas qualidades. Mas,
enfim, esta Casa é a· ressOnância do sentimento nacional, dos
valores nacionais. Infelizmente, esses bons momentos, esses
bons debates que foram travados nesta Casa e, certamente,
na Câmara dos Deputados, alcançaram muito pouca repercussão na imprensa. Alcançam urna linha hoje aqui, outra
acolá, e algumas coisas simplesmente sequer são notidãdas.
É claro que, neste exato momento, todas as luzes da imprensa
estão no depoimento do Sr. Paulo César Fariã.s, mas estou
lendo agora, p.orque é um documento muito alentado, o resultado da CPI que analisou o atraso tecnológico no nosso País,
presidida pelo Senador Mário CoVas--e relatada pela Deputada
Irma Passoni. Esse foi um trabalho das duas Casas do Congresso da mais alta qualificação, da mais alta profundidade.
O SR. RONANTlTO- Apoiado, apoiado, apoiado.
O Sr. Nelson Wedekin- Mas eu não_lembro,_$enador
Ronan Tito, ·de ter visto_uma única e Só finha na imprensa
brasileira sobre essa CPI. E assim aconotei::e todas as vezes.
Lembro também que alguns Senadores, companheir_os, colegas de trabalho, que estão aqui conoscó, têm uma enorme
capacidade. Vou dar dois exemplos: o Senador Almir Gabriel
e o Senador Jutahy Magalhães. Nenhum deles é do meu partido, de modo que digo isso com toda tranqüilidade. São dois
Senadores, sem dúvida nenhuma, da mais alta qualificação;
são extremamente diligentes naquilo que se propõem fazer;
são lúcidos; e levantam sempre questões da maior relevância
para o interesse do nosso povo. O Senador Jutahy Magalhães
é uma liderança sempre atenta, sempre vigilal)..te contra qualquer ato que possa eventualmente prejudicar o interesse público. O Senador Almir Gabriel é uma das Ínaiores autoridades
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em orçamento de Previdência. Não são nomes freqüentes na
imprensa.
O SR_ RONAN TITO - Não fazem escândàlos. Não
promovem escândalos. ao contrário!
O Sr. Nelson Wedekin -Não são exatamente fazedores
de frases e também não estão envolvidos !"!~S disputas partidárias, porque a nossa imprensa tem um gosto bastante acentuado pelo insólito, pelo inusitado, pela disputa. Enfim, a
sugestão de V. Ex~ e era apenas isso que eu queria dizer,
mas me vieram à cabeça outras reflexões- é uma idéia excelente, que deve merecer, de nossa parte, todo o nosso interesse
e apoio decidido. Se não for a solução - e certamente não
será -nem por isso mereceremos melhor juízo da sociedade
brasileira, mas, pelo menos, estaremos fazendo uma tentativa
pelo caminho certo para melhorar um pouco a·nossa relação
com a sociedade brasileira. Cumprimento \'. Ex~ pela idéia,
pela iniciativa. Certamente, V. Ex~ cqntãrá com o apoio de
todos nós.
O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex•
Sr. Presidente, já vou caminhando para o final do discurso, lembrando que quando cheguei a esta Casa, nos idos de
1979, procurou-me um jornalista muito amigo e me -disse:
"Cuidado! Cachorro- mordeu a perna do deputado!" Não é
notícia. Mas: ~'Deputado mordeu a perna-de cachorro!" dá
a primeira página de todos os jornais.
Não sei se aquele jornalista era um sábio ou um profeta.
Estou acreditando que era profeta. Porque agora, neste instante, o que interessa muito mais é, sem dúvida alguma, o inusítado, o escândalo.
Sr. Presidente, irei apresentar o requerimento por escrito,
pois já recebi aqui em plenário, pelo microfone, a adesão
de alguns Senadores.
O Sr. Marco Maciel- Permite:.me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, antes de encerrar,
ouvirei, com prazer, o nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel -Nobre Senado.r Ronan Tito, não
quero interrompê-lo, embargar o discurso de V. Ex', ainda
mais V. Ex~ que foi honrado com tantos ilustres apartes. Eu
gostaria, nobre Senador Ronan Tito·, em rápidas palavras,
em muito pouco tempo, de dizer a V. Ex• que concordo integralmente com a proposta que va:i oferecer à consideração
da Casa. Aliás, em conversas -iriformaís com V. Ex' já tenho
expressado também a minha solidariedade relativamente a
eSsa preocupação de V. Ex~ O tempo das sessões poderia
ser talvez melhor administrado, talvez até em benefício de
uma pauta mais- riç3;- Ou s-eja, em benefício de um debate
que interessasse mais ao País e às "iilStittiições- do que, às
vezes, num certo varejo com _que a Ordem do Dia se- perde.
-Não quero fazer outras considerações~ porque -poderíamos
passar a tarde toda falando sobre este tema. _M~s, se V. E~•
pegar a Ordem do Dia de hoje, encontrará mais de 20 projetas
de concessão de rádio.
O SR- RONAN TITO - Emissoras de rádio que -irão
falar mal dos políticos, evidentemente.
O Sr. Marco Maciel - É po-ssível, mas creio que esta
é uma falha que cometemos na Constituinte. Nunca deveríamos ter admitido que a aprovação da concessão de emissora
de rádio e televisão devesse passar pelo Congresso Nacional.
Mesmo por que, a meu ver, em ·adotando essa conduta, a
Constituição fez com que caíssemOs numa contradição em
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termos. Porque a Constituição di:i que "ao Congresso NãciOnal cabe o poder de órgão fiscaP', de poder fiscal por excelência~ Eu diria que hoje, mais do que Legislativo, o" Congiesso
Nacional é um Poder Fiscal. Se somos um Poder Fiscal; como
é que participamos do ato de concessão ou de renovação
de uma emissora de rádio e televisão? Amanhã, se uma denúncia houver com relação ao funcionamento de uma emissora
de rádio e televisão, desta que estamos aprovando nas concessões ou renovações, ou veiculamos uma denúncia coin relação
à própria forma como foi feita essa concessão, ou estaremoSimpedidos de fiscalizar, de instaurar uma CPI e de exercitar
qualquer instrumento de fiscalização, previSto na Constituição
- e que são muitos . . . ;. . . por quê? Porque nós aprovamos a
concessão ou a renovação. Foi, como se diz em Direito, um
ato jurídico complexo porque não foi um ato simples-, Prati=
cado apenas pelo Poder Executivo; mas foi um ato que teve,
já no seu nascedouro, a convalidação, se não a própria aprovação do Poder Legislativo. Então, veja V. Ex~ como fizemos
mudar os rumos do funcionamento da InstituiçãO congressual
e, de modo especial, do Senado Federal. Devemos aproveitar
o momento da revisão constitucional que, aliás, brota da
emenda de V. Ex•, se não estou eQuiVocado.
O SR. RONAN TITO -É verdade.
O Sr. Marco Maciel -Portanto, deveremos aproveitar
a revisão constifudónal para meditar um pouco sobre esses
nossos equívocos, alguns deles cometidos por ocasião da Carta
de 1988, e tentar corrigir rumOs. A revisão está-ã.í,_àS_ portaS,
já no próXitTI:o a:Oó . . :. . :. . -põderíamos começar a nos preparar
- e ali estão, inclusive, alguns pontos que deveríamos incluir
na COnstituição, e·xpU.ngindo muitos outros do texto _da Lei
Maior. A mim, parece-me que, em benefício da própria InstituiÇão, em benefício do própriO PaíS, pr-edsamos repensar
o papel do Congresso Nacional e, de modo especial, repensar
melhor que matérias deveriam ser objeto do nosso exame.
Insisto, mais uma vez, que pot uma eXCessiva preocupação
em fazer com que tudo de alguma forma passasse pelo Congresso, terminainos fãZendo com que o Congresso fiCaSse· consumindo muito do seu valioso tempo para tratar de pequenas
questões. São muitas as questões, -mas qt.ieStõe-s-'pequenas,
que passam por aqui. Isso não nos deixa, conseqüentemente,
em condições de examinar as grandes questões nacionaiS, os
grandes temas que preocupam a Nação como um todo, sobretudo neste ftm de milênio, quando grandes transformações
ocorrem no mundo; quando a interdependência pare-ce marCar
a vida dos povos; quando se_rediscute, inclusive, o próprio
conceito de nação; quando o_ mundo vive, ou convive, co"m
a grande revolução científico-tecôológica, que graças à microeletrónica está transformando os processos de comunicação,
informatiZação e_ informação da sociedade. Então, quando
tudo isso acontece, não podemos estar perdidos num certo
varejo. Varejo que está hoje, de alguma forma, expresso na
própria pauta com a qual vamos nos defrontar ao se aproximar
a Ordem do Dia, a qual consume, pelo menos em torno de
20_ ·nens, a- qUestão de concessão de canais de veículos de
radiocomunicação, radiodifusão. Desculpe-me V. Ex\ ia dar
um breve aparte, mas sendo prolixo, terminei me alongando.
Peço escusas a V. EX' e digo, mais uma vez, que estou de
acordo com a preocupação de V. Ex', e folgo em vê-lo desejoso
de transformar essa sugestão_em ato, em decisão _do próprio
Senado Federal.
O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• pelo aparte.
É bastante pertinente que V. Ex• se lembre de que temos
uma Ordem do Dia cheia de coisas que não são do ser ontoló-
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-gico do Senado, não ªão da prerrogativa normal do Legislativo. Como disse muito bem V. Ex\ é um poder concedente
e depois julgador. Fica difícil e até contraditório. V. Ex~ tem
toda razão. Também isso acaba se somando com o que disse
o nobre Ministro Jarbas Passarinho: e se nós perdemos o
nosso tempo com pequenas coisas, com coisas miúdas que
não são normalmente da nossa atribuição, faltar-nos-á o tempo
para os de~ates dos grandes temas.
Esta Casa tem, sem dúvida, pelo seu número, pelo seu
Plenário e por todas as razões, a vocação dos debates dos
grandes temas. Nós não podemos fugir disso. E tudo_ que
afastar a nossa atenção do debate dos grandes temas estará
tirando o tempo preciosos desta Casa.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa requerimento em que
vou colher assinaturas dos meus companheiros, no qual que
peçoque a televisão oficial possa receber políticos, técnícos,
Ministros, Deputados e Senadores para debaterem os grandes
temas deste País, no horário das 20 às 22h, porque política
neste País só se debate depois das 23h.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex' um ãparte?
O SR. RONAN TITO ~ Peço, Sr. Presidente, liçença
para ouvir o Senador João Calmon. Eu não poderia deixar
-de dar-lhe o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Gostaria
apenas que V. Ex\ Depois de conceder o aparte ao nobre
Senador João Calmon, encerrasse_ o seu pronunciamento, por-que temos ainda mais dez oradores inscritos.
O SR. RONAN TITO - Peço desculpas a V. Ex•, Sr.
Presidente.
_ Q Sr._João Calmon- Muito obrigado, nobre_Presidente.
Vou lembrar, nobre Senador Ronan Tito, pela décima quinta
vez, que o Código Brasileiro de RadiodifUsão inclui um artigo,
há _mais de duas décadas, dando ao Presidente do Congresso
Nacional o direito de requisitar, a qualquer momento, a Rede
Nacioilal de Rádio e Televisão. Esse direito assegurado nesse_
instrumento legal só foi_ utilizado uma vez pelo então Pfesi~e!Jte_ do Senado e _do Congresso Nacional, Sen_ador .é-.!!40
d~ __M~~ra Andrade. Dias depois, ocorreu o _episódio de 1964.
E todos os sucessores de Auto de Moura Andrade não requisitaram mais a Rede Nacional de Rádio e Televisão. Se o COngresso Nacional dispõe desse instrumento e não_ o_ usa, em
última análise os culpados somos nós, que integramos esta
_ ____
__ : _
Casa. É um lembrete apenas!
_ O SR. RONAN TITO - V. Ex• tem razão. Não estou
fazendo crítica, estou fazendo autocrítica!
Encerro o meu pronunciamento com o aparte de V. Er
Muito obrigado. Sr. Presidente! (Muito beml)
Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Mauro
Benevides -Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, por cessão do
Senador Mauro Benevides.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o se·
guinte disc_ursso. Sem revis_ão do_ orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, numa de suas muitas missões, Madre Tereza
de Calcutá_es_t~ye_e_m Me.Ibom:ne, na Austrália, e adentrou
à casa_ de um pobre ancião. Ancião" que, com difiCuldade,
mal se locomovia, ·mal andava e cujo pequeno lar estava às
esçuras. Foi justamente no momento em que ela, num de
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seus múltiplos gestos generosos, fez questão de limpar um
velho candeeiro que havia sobre uma l?equena lareira e, em
assim fazendo, ajustar o seu pavio, acendendo-o. Aquele ato
trouxe ao ancião uma sensação de conforto, de bem-estar,
uma sensação de alíviO. --- --- -Tempos depois, da Índia, Madre_ Tereza pediu notícias
do ancião. O anciãO, gl-ato- e emoCíofl""ã.Cfo coin o interesse
manifestado por sua pessoa. à sua vez pediu que-se lhe dissesse
que a luz, a chama, continuava acesa.
É esta a sensação que todos nós devemos ter, Srs. Senadores, em relação ao nosso País: buscar a luz eterna que há
de nos inspirat,-para- a qual todos devemos voltar necessariamente as nossas ações, não só em sinãl -de patriÕtismO,
mas em sinal de amor.
É verdade que diversos homens públicos são dotados
desse sentimento. Dentre eles, cu queria fazer referência muito especial ao Ministro Chefe da Secretaria de Governo da
Presidência da República, Jorge Bornhausen. O Ministro Bornhasen tem sido, pelo menos nos__ últim_os_dias, injustiçado,
injusti~ado com uma saraivada de comnetários, de declarações~ de publicações. E, sinceramente; eu não poderia, não
só na condição de seu amigo, mas mormente na condição
de Presidente Nacional do seuPartido -Partido da Frente
Liberal, deixar de vir assomar à tribuna na tarde de hoje
para estender a minha mais viva solidarieda_de àquele que
eu reputo e considero um homem de bem. O Ministro Jorge
Bornhasen é, antes de mais nada, um homem de bem!
O Sr. Marco~ Mac_iel- fçrmite-me V. Ex~ um aparte?
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Ex~. não. Fez questão de dizer, dentre muitas sugestões feitas
pelo Presidente ao criar a Secretaria do Governo, que condicionava a sua aceitação a que, previamente, o seu nome fosse
aprovado pelo Congresso Nacional. Trocando em miúdos,
significava dizer que S. Ex~ queria que o -seu própriO noine
fosse aprovado pelo Congresso. Talvez até por um viés parlamentarista, ele fo1 um dos priMeiros cidã.daos a Ser nomeado
de acordo com a prática parlamentar, que é a de aprovação
prévia pelo Congresso Nacional. E, curiosamente, havia outras opções que obviariam a sua posse. Podia ser uma nomeaa que o Presidente estaria de acordo em imediatamente editála, mas, não. Sr. Ex~ preferiu aguardar a tramitação da matéria
no Congresso Nacional, lei que, inclusive, não foi benefiCiada
com o rito da urgência. teve uma tramitação-ordinária._ Aqui,
na Casa, foi que- rC:Cébeu uma tramitação -esj:leCiai através
da chamada Urgência "C". Mas S. Ex• aguardou pacientemente para que viesse a ocupar o cargo e lá está se desencumbindo não somente com muito espírito público, que é uma
das características da sua vida política, mas também com muita
determinação, com muito denodo, prestando inestimáveis serviços ao País. De mais- a- mais é a presença de um cidadão
que ajuda muito o Governo, porque traz o concurso da sua
experiência, experiência que hauriu em diferentes cargos, como Vice-Governador de Estado, Presidente de Partido, Governador, Senador da República, Ministro de Estado, inclusive de uma pasta extremamente difíCil e de muita estratégia
para o País, que é a Pasta da Educação. Diria que o Ministro
Jorge Bomhausen cumpre, assim, uma tarefa importantíssima._ Quero, pOrtanto, felicitá-lo e dizer que subscrevo integralmente, como soe acontecer, as palavras de V._ Ex~. Vou
mais além, estimo que essas palaVias que V. E~ traZ hoje
a debate, nesta Casa, sirvam, de algum'!- foi"mã., para que
nós testemunhemos ao Ministro Jorge Bornhausen_o_quanto
consideramos importante a_sua presença no" MinistériO e quão
relevante está sendo o seu trabalho, não somente para a consoliaação das nossas institUiçõeS~PolífíCas~, iiãé:i sOmente para
o bom desenvolvimento _das nossas atividades públicas, mas,
também, para que_o País encontre o seu rumo no campo
dO desenvolvimento. Creio que a democracia se consolidou
em nossa Pátria, que as instituiçõeS estão mais rOOU.stas~ mais
sólidas e urge, neste momento, encontrar a saída que faça
com que o País retome o seu -processo de crescimento. O
Ministro Jorge Bornhausen conhece bem a questão económica, a questão sociã.I. Portanto, pode S. Ex• dar uma boa
colaboração ao desenvolvimento dessa atividade que o Presidente Collor enceta, no sentido de fazer com que o País recupere a sua vitalidade econômica e possa, assim, aSsegurar
a todos os seus filhos melhores condições de vida e bem-estar.

O SR- HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer ouço
o meu líder, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Senador Hugo Napoleão, inicio
o a-parte ao discurso que oportunamente V. Ex~ produz na
tarde de hoje cumprimentando-o pelas colocações-que- faz
a respeito do atual titular da Secretaria de Governo da Presidência da República, o nobre Ministro Jorge Bornhausen,
ex-Colega nosso aqui, na Casa, ex-Presidente âo-iiOSSOPartido
-Partido da Frente Liberal, e, como lembrou V. Ex~, ãiualmente exercendo as funções de Secretário do Governo da
Presidência da República. SintO-me até rituito suspeito para
falar sobre Jorge Bornhausen porque a S. Ex~ me ligam não
apenas laços de companheirismo político, de parceirada, se
assim posso dizer, usando uma expressão muito em voga na
região mais meridional do País, de modo especial em Santa
Catarina. A S. Ex~ me ligam vínculos partidários, vínculos
de coleguismo, aqui cultivados durente 8 anos em que estivemos juntos· no Senado Federal, vínculos de participação administrativa, institucional, porque S. Ex~ foi Governador de SanO SR. HúGO NÁPúLEÃb - E de extremo valor
ta Catarina ao tempo em que eu governàVá o" Estado de Perdepoimento de V. E~, Senador Marco Maciel, a quem agradenambuco, e vínculos, sobretudo de amizade. P_or isso, até
ço. Por ocasião da indicação do Ministro Jorge l3omhauseri,
por este último fato", pelas ligações de amizade, ainda tenho
a maior dificuldade em admitir--qUalquer restrição à ·conduta houve que quisesse que a mensagem viesse revestida sob a
do Ministro Jorge Bornhausen. S. Ex~ merece., portanto , forma de medida provisória. E foi justamente esse espíritO
democrático- talvez até parlamentarista que nós OutrOs não
todo o nosso apreço, toda a nossa consideração e, mais do
temos - , foi esse espírito- democráticO do MiniStrO- Jorge
que isso, S. Ex~ merece o _reconhe.cimento do País. Aceitou
Bornhausen ·que fez com que S. Ex• se submetesse ao processo
ser Ministro de Estado, quando para isso foi convocado pelo
PreSidente Fernando Collor, fazendo algumas exigências e normal do encaminhamento de uma mensagem, de um projeto
de lei. E o projeto só recebeu tramitação, como bem salientou
pondo alguns obstáculos. Entte eles, gostaria de lembrar a
exigência de que a indicação do seu nomiPQSsci iSSiiii dizer·- V. E~. acelerada, em regime de urgência, no Senã.do Federal,
provavelmente, porque tenha sido esta a Casa que S. Ex~
- fosse previamente aprovada pelo Congresso Nacional.
Qualquer urna outra pessoa que fosse honrada com o convite . abrilhantou durante tão longos_ anos·- de sua impecável vida
pública. V. Ex~ tem razão. Posso, também, aduzir a essas
de exercer tais fuiiÇões miriisteriais certamente correria logo,
circunst~ncias, outras ã. que V. Ex• já fez refere·ncia, oU Seija;
admitindo a convocação e logo se empossando no cargo. S.

o
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a da impeCabilidade de ação do Ministro Jorge Bornhausen

por onde passou: como Vice-Govemador de Santa Catarina,
como Governador do mesmo Estado, como Senador da República, como, agora, Ministro~Chefe da Secretaria de Governo
da Presidéncia da República e como Ministro de Estado da

Educação. Aliás, temos em comum essa peculiaridade: V.
Ex• a S. Ex~ antecedeu, e eu tive a honra de sucedê-lo no
MEC. De modo que conheço bem o espírito patriótico, a
correção, a limpeza, a probidade, a seriedade de ação do
Ministro Jorge Bornhausen.
S. Ex• estudou no Rio de Janeiro, no Colégio Santo lilácio
e na Faculdade de Direito da Pontíficia Universidade Católica,
onde também me formei. S. Ex• desimcumbiu-se como_estu-

dante exemplar- segundo testemunho que me foi dado pelo
Padre Laércio Dias de Moura, então Reitor e, hoje, novamente Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Padre Laércio é homem respe"itadíssimo na comunidade
acadêmica brasileira, porque é intelectual e cristão devotado
a causa do ensino e da sua própria religiãO.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex~ Um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÂO- Com muito prazer; ouço
V.

Ex~

O Sr. Lourival Baptista- Senador Hugo Napoleão, estou
ouvindo com muita atenção as suas palavras a respeito do
Ministro Jorge Bornhausen. Conheço S. Ex' há muitos anos.
Fui, inclusive, amigo do seu saudoso pai, o Senador Irineu
Bomhausen. O Ministro Jorge Bornhausen tem conhecimento
e experiência já sedimentada em atividades políticas e administrativas, pois foi Senador, ex-Governador, ex-Vice-Governador, ex-Ministro da Educação, como V. Ex' também o foi.
Aliás quero ressaltar que sempre recebi das mãos de V. Ex'
e do Ministro Jorge Bomhausen total apoio todas as vezes
que fui ao Ministério ·solicitar· providências de interesses_ _de
Sergipe. O Ministro Borrihausen foi Presidente do no.sso Partido e também empresário, habilitações essas_ que, somadas
à sua experiência, à sua vida pública pautada com dignidade
e honradez, fizeram com que prestassem relevantes serviços
ao seu Estado onde goza de grande estima, prestígio e conceito.-Mas quero dizer a V. Ex' que estava fora quando tive
conhecimento de acontecimentos ocorridos no Brasil. Go~s
taria de dizer a V. Ex~. eminente Senador Hugo Napoleão
-V. Ex~ que também foi chefe de ExecUtivo e soube governar
o seu Estado com dignidade, que, aqui no Senado e, antes,
com Deputado Federal, honrou o seu· mandato -.:.., que a
sua palavra, hoje, nesta Casa, a respeito-desse homem de
bem, desse homem trabalhador, desse homem digno, que
governou o seu Estado também com dignidade, que é o Ministro Jorge Bornhausen, traz hoje a esta Casa a verdacle: que
o senador Jorge Bornhausen, hoje Ministro Chefe da Casa
Civil, é um homem que, na vida pública, sempre agiu com
lealdade, seriedade e por isso é respeitado, honrando assim
a tradição da família Bornhasen que, pelos relevantes serviços
prestados a Santa Catarina~ -tem. O respeito do povo catarinense.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho com profunda
gratidão o aparte de V. Ex•, nobre Senador Lourival Baptista.
A manifestação de V. EX" ante-s de mais nada, é um galardão,
é um título de que, seguramente, o Senador e Ministro Jorge
Bornhausen se orgulhará.
Com a autoridade que tem V. EX", pela impecabilidade
de sua vida pública, este depoimento torna-se ainda mais valioso, porque ele não é generoso, ele é verdadeiro.
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Falava, agora, o Senador Lourival Baptista, a respeito
do eminente pai do Senador Jorge_Bornhausen. Isto me faz
comentar que, ainda que tenha estudado no Rio de Janeiro~
naturalmente, teve a sua personalidade forjéida em Santa Ca(arina, onde na década de 50, o exercício da elevada política,
trouxe pugnas entre os Konder/Bornhausen da UDN, e os
Ramos do PSD. Tempos notáveis aqueles_ em que os homens
públicos se digladiavam na elevação e no respeito. Quando
Miriistro_ da Educação, tive a feliz ventura de ir três vezes
a_Santa Catarina e pude- assistir, de perto, o exemplar comportam_ento de dois adversários: q então Governador~-liofe-faleci
do, Pedro Ivo, e o Senador Bornhausen que participaram
da mesma mesa, em clima de respeito, em clima de austeridade, em clima que só mesmo os catarinenses sabeiil COmo
transmitir, como ensinar a Conviver o bom convívio, a lutar
com as boas armas.
Tenho a dupla circustância feliz de ter substituído no
:Ministério da Educação, como já disse, os Ministros Marco
Maciel e Jorge Bomhausen e, tam9~m. o.a P:r;esidência Naional
do PFL o Presidente Jorge BornhaJJ.sen e o Presidente Marco
Maciel, o que naturalmente me dá uma imensa soma e gama
de responsabilidades, mas, acima de tudo, de honra.
O Sr. Josaphat Marinho-- P~rffiite--me V. EX~ Uiil aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Coín muito prazer, ouço
o eminente Senador, sempre mestre, Josaphat Marinho.
- O_ Sr~Esperídião ÁÓiin- Senador HugO Nap-oleão, antes
de V. Ex~ conceder a palavra ao Senador Josaphat Marinho,
gostaria apenas de me inscrever. O SR. HUGO NAPOLEÃO - Desde já, ab initio, está
concedido esse direito, que é uma honr~ pa~a:mim.
O Sr:Josaphat Marinho- V. Exe, nobre Senador Esperidião Amin, não tem só o direito de incrição, tem, tambem,
o direito de precedência.
O Sr. Esperidião Amin- Não er3 minha intenção atalhálo, Senador Josaphat Marinho, mas tão-somente tomar únfca ·
a interrupção, ou seja, com urita única interrupção, -própiciar
consecutivamente dois apartes.
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Tenho certeza disso.
O Sr. Esperidião Amin- Mas V. EXI'_es~á certo ao imporme esta honra, porque quem tem mais autoridade, quem pode
produzir o melhor trabalho deve ficar com o segUndo tempo
e eu me satisfaço coril o primeiro. A precedência a que alude
o Senador Josaphat Marinho tem pelo menos uma causa concreta, própria e substantiva: é o fato de ser de Santa Catçuina.
Enalteço__ o propósito de V. Exl'-, S_enador Hugo_ Napoleão,
de, na condição de Presidente_ do PFL, e na condição de
amigo e colega neste Plenário do então Senador Jorge_ B~r
flhaus~n. usar da palavra neste momento. Em meio às dificuldades por que passa o Governo, tenho dito a quem da imprensa me tem inquirido que o Ministro Jorge Bornhausen socorre
o Governo com o seu talento e sua capacidade de articulação,
que são inegáveis. Ao lhe pedir o aparte, recordei-me dos
instantes que ante_c~derai]l a aprovação, pelo Senado Fe~eraJ:•
do projeto- de lei que instituiu a Secretaria de Governo~ tive
a honra de relatar esse projeto aqui. Recordo-me das palavras
que então proferi de improviso, para justificar o projeto e
pedir a sua aprovação. Registrei, ilessa ocasi~o. que era direíto
do GoVerno estabelecer a sua estrutura. Como, no _caso, o
cargo que estava sendo criado tinha uma característica milito
singular - não sei se inédita na República - pois estava
sendo criado posteriormente ao convite do seu primeiro ocu-
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pante, o atual Ministro Jorge Bomhausen, julgUei-me no de·
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O SR. HUGO NAPOLEÃO- Primorosas as observações
de V. Ex• eminerite senador Josaphat Marinho. Elas, realmente, mostram que o hoje homenageado está na posição de
se ater ao corpo do projeto, outras de natureza pessoal. E
o fiz com o direito e com a liberdade de quem é aliado do
conforto, de não dever sequer de longe abalar-se, porque
a sua tarefa é gigantesca, monumental e extremamente sacrifiSr. Jorge Bomhausen, de quem foi seu colaborador e seu
adversário. Na vida pública, não há circunstâncias mais enric3.nte. Sabemos nós que, quando se lida com ser humano,
quecedoras do que estas: aliado, colaborador e· adversário.
lida-se com um ser extremamente sensível.
Estas três. circUnstâncias permitem que se conheça a pessoa
Queria salientar o que acredito, seja do conhecimento
que tenha sido alvo da colaboração, alvo do antagonismo
geral: o manifesto de fundação do Partido da Frente Liberal,
datado de 24 de janeiro de 1985". COntém alguns pontos que
ou o parceiro na aliança. Por isto o enalteci, naquela ocasião,
e hoje simplesmente repito, ou repct~ri~ O qi.ie disse naque~a
façg questão de consignar nos Anais, nãQ_porque não sejaq~
oportunidade à guisa de aparte a V. Ex• nãO cOnsígo -ter o
conhecidos, porque conhecidos são os peritOs do liberalismo,
entusiasmo nesta minha breve alucação, o entusiasmo, por
mas porque como eles têm a colaboração das mãos do Miriistro
exemplo, ancestral que o Senador Jutahy Magalhães revelou
Jorge Bornhausen, do então Senador Jorge Bornhausen, connaquela ocasião, quando assinalou, e V. Ex~ estava próximo
vém que se tome cada vez mais transparente o pensamento
de mim nesse momento, que iria votar na criação da Secretaria
liberal desse grande homem público.
de Governo, entre OUtras coisas, pela virtude de udenista
Assume ele o compromisso com a liberdade em todas
que os unia, a S. Ex\ Senador Jutahy Magalhães, ...
as suas formas, a luta contra a concentração de poder, a participação comunitária-, a- prOfeção do cidadão contra a asfixia
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Eu me recordo.
burocrática, a redução da ingerência e da interferência execesO Sr. Esperidião Aimin- V. Ex~ estava junto comigo:
sivas do Estado, a preval~ncia do interesse social sobre o
fez cara e jeito de pessedista.
individual, o comportamento com a mudança, o objetivo do
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Embora eu nunea tenha' desenvolvimento ·nacional, o_pluralismo democráticO, que é
um dos fundamentos do liberalismo, o primado da democracia
sido udenista, pois pertenCia aos quadros do PSD, reconheço
-com a plenitude democrática, o direito de todos expressarem
tempos de glória que ·a UDN ofereceu ao País.
livremente os seüs credos_ e convicções-políticas, a luta contra
O Sr. EsperidJão Amio - Só _não posso acrescentar a
as discriminã.ções; ~pre-serv-aÇãO dos- direitos humanos, a justa
estas minhas palavras a circunstância que generOsa e historicadistribuição de renda, o direito de propriedade, e eu poderia
mente foi avóc3.da pelo Senador Jutahy Magalhães, porque
passar a tarde aqui falando dos predicados liberais. Mas prefirO
não cheguei a ser eleitor naquela época dos chamados velhos
apenas consignar, mais uJ:na vez, que S. E~ colaborou fundapartidos. Mas V. Ex~ faz muito bem em produzir este discurso,
mentalmente com o documento a que acabo de fazer referênque é um documento,- um testemunho oportuno e leal de
cia. E o fez de forma corajosa, em um ano extremamente,
quem, sendo companheiro, pode enaltecer os esforços de um
difícil de uma s_ucessão presidencial cheia de desafios. E quanseu amigo. Meus cumprimentos.
do me aparteava o Senador Esp"eridião Amin recordei-me
que, além de havermos sido companheiros na Câmàta dos
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muitó g!ató, nobre Senador Esperidião Aniin. Devo dizer que nãO pode haver melhor · De-pUtados, -fomos GõVernadores de Estado na-mesma época;
em uma ano dedesafiõs; qtie fõi fustamerite o ano da transfordepoimento do que o de um conterrâneo, como bem salientou,
mação, o ano de eleição presidencial, que a história depois
Talvez por causa disso mesmo, o mestre Josaphat Marinho
registrou como ocorreu e como se deram essas mudanças.
tenha cedido precedência para o aparte de V. Ex~
V. Ex• se finca e se firma -verdadeiramente num tripé:
Eu_ queria dizer que a su-ã. passagem na vida pública é
o tripé formado pelo colaborador, como disse e disse_ bem,
impecável, uma passa-gem de quem, nO MinistériO da Educapelo correligionário e pelo adversário. Isto lhe dá uma macroção, pOr exemplo, lançou ......:.. e eo-·me lembro -com galhardia
visão daquele a quem homenageio, hoje, incorporando, com
o PROTEC---Progr-ama de Escolas TéCnicãs Federais, Indusmuita alegria, o aparte c as justas obs_ervações de V._Ex~
triais~, Agi"otéCnicas C Agl-oíndiiStriais.
· ------ Prosseguindo, ouço o aparte do nobre Senador Josaphat
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Hugo NaMarinho.
poleão, V. E:xi' me permite um aparte?
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, compreendo
o seu cuidado, como Presidente do nosso Part_ído, em realçar,
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Quero ser brindado, mais
neste plenário, a figura e a atuação-do Sr. Ministro Jorge
uma vez, com o~tro aparte do eminente Senador Lourival
Botnhausen, sobretdo no momento em que algumas críticas
·
Baptista.
sãO desferidas contra S. Ex~ Queria, p6téin, 3.ssin.ilar que
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Hugo NaV. Ex~ não deve se preocupar e nem o Sr. Ministro Jorge
poleão, aparteio V. Ex• para, inte-rrompendo o seu pronuncia~
Bomhausen irritar-se. Quem ocupTa a função que S. Ex~ ocupa,
mente, comunicar que aqtii se encontra o Presidente do Parlade pára-raios dentro de um governo, não-pode ser unicamente
mento de T3iW3ri, assim como urna Senadora daquele país
aceito e elogiado. Se o for, deve desconfiar de sua própria
atuação, porque alguma coisa há de estar falha. S. Ex~ há"' amigo.
de contrariar, para bem servir o Governo-ea Nação. Somente
E solicito a essa Presidência a hitfoduçãO, no plenário
assim cumprirá exatamente a tarefa que lhe foi confiada. Mas
do Senado, dos ilustres visitantes.
sobretudo cabe assinalar aqui que, quando um politico pode
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Concordo plenamente.
ter, no meio partidário; alguém que dele foi colaborador,
Naturalmente que a presença do Presidente do Parlamento
ci>rreligionárió eadversário ea-ele continua mantendo respeito
de Taiwan a esta Casa é importante.
e cordialidade, é porque merece tratamento respeitoso, é um
Prossigo, Sr. Presidente, para dizer que o PROTEChomem capaz de ser franco sem ser grosseiro, é o caso -do
Programa de Escolas Técnicas Federais, Agrícolas, de 1~' grau,
Ministro Jorge Bomhausen.
ver e no direito de acrescentar, às informações que deveriam
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e um programa notável da

gestão Jorge Bornhausen.
O SR- PRESIDENTE (Lucldio Portella) -A Mesa atende ao pedido de V. Ex•
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Prossigo, Sr. Presidente.
Esse programa vísot.r..;..;... e fiz~cjtiCStão- de dar continuidade
a ele - à implantação--de-ZOO Escolas Técnícas Federais no
nosso País. Vou citar um pequeno exemplo que vai bem de-

monstrar a necessidade dessa iniciativa do Presidente José
Same)r e do Ministro Jorge Bornhausen: no Brasil existem
mais engenheiros metal~rgicos do que técnicos ejn metalurgia.
Quer dizer. há um gap entre o primeiro e ó terceíro graUs,
que s_ó_ pode ser suprido através de iniciativ-as- como a do
Ministro_ Jorge Bornhausen.

O Sr. Enéas Fal-ia- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazei, ouçO o.-pa·rte
de V. Ex'
O Sr. Enéas Faria- Como V. EX' se apressa em chegar
ao final. permito, com aquiescência de V. Ex•. associar~me
à solidariedade que presta ao Ministro Jorge Bornhausen.
Há figUraS qUe~ pelas sua:s qualidades pessoais de digtiiâade,
honra,d~Z •. pe cult~.ra, cJe talento, de inteligêric~3:. ·p~r· tp3~s_
que se apeguem à atividade partidária, po_r_ máís que· façam
um perfil de ação partiâáiià.; cóloCani-se 3ciina dos partidos._
É o caso do MiriiSfr_O JOrge Born_hausen, 'que tem uma trajet6ria das mais límpidas na v'ida pública brasileira, pela honradez, pela inteligênci(!., pela dignidade. Neste momento de difi.:.
culdades; neste iriomento dramático da vida nacional o Minis~ ·
trO Bomh3.Use_n', m3iS .do ·que servir a· um-PartidO, mais_ do'
que, seivii á :um GovemQ; está -~f seiViÇô das grand~s ~us~
daPáir\a:ei:la'Nação~.·-.··---_·
__. ·-·.-.--.:·_:· ...
o·SI!-. HU.GO,NAPOLEÃO.- Preciso o aparte de v.
Ex•, que agradeço e incorporo como um depoimento muito
importante_ ao meu discurso.
Ao encerrar, Sr, Presidente, não queria deixar de fazer
menção a alguns daqueles que considero os mais significativos
projetos legislativos do Senad.or Jorge Bomhausen e de seus
trabalhos ~e~t3 .C~sa: Tem ~- Ex•,. den~re Os_ que Co~sider9
m~s impo,rtantes, O projeto que;- dispõe s~bre .o, exe~cícip_das_
atiVidades de posto revendedor de derivados de petróleo e
álcool etíliCo hidratado coptbusVvei; oy.tro, que dispõe sobre

o salário-educação, modificando os critérios do salário-educação para beneficiai' a Célula municipal, pata Valór'izar o 'mUnicípio, outro, fundamental, é o que disp-õe-sobre os objetivos
da educação superior. Eu tive a honra de ser relator de ambos.
Aliás, no segundo, como relator, mas depois convertido em
voto vencido, mas respeit3ndo profundamente o magnífico
trabalho do Senador Jorge Bomhausen. E por aí vai Um.'a
pléiade imepsa, tampém no campo eleitoral e partidário, ~orno
o que estabelece normas para a realiz~ção de e~eiç_ões pr~si
denciai~ de 15 de novembro de 1989; o que dispõe sobre
a constituição de blocos parlamentares, tema atualíssimo. E,
como frutci da laboriosa-obra de Jorge Bomhausen nesta Casa,
livros como "A Crise Nacional", "Parlamentarismo, a SoluçãO
Política Nacional", '"Depoimento à Constituinte Sobre a Educação", depois, "A Realidade Política Brasileira", .. A Educação" e, finalmente, "A Crise Nacional: Impasse e Alternativa
dos_Partidos Políticos".
De modo que fica bem claro _o trabalho incan_sável_ de
um homem que prima pela correção, que é pOntualfssimo
em seus compromissos.

O Sr. Meira Filho---:- Perm_ite-me V. Ex~ um ap~rte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Antes de concluir, vou
conceder o aparte ao nobre Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO- Senador Hugo Napoleão, estava
~m meu gabinete. e acompanhei todo o pronunciamento ·de '
V. Ex~ a respeito do Ministro Jorge Bornhausen. Venho me
associar a todos os apartes que V. Ex~ recebeu e elogiá-lo
pelo seu ato de demonstração de amizade e a prática de justiça ·
para com o Ministro Jorge Bornhausen. Sou fã ardoroso de- ·
S. Ex~ pelo seu comportamento, pela sua elegância de tratos
e pelos inestirii.ávefs Sei-Viços que S. Ex• tem: prestado e, certa~
mente, ainda prestará, ao Brasil. Parabéns a V_. Ex•
O. SR. HUGO NAPOLEÃO- Trata-se, antes de mais
nada, Sr. Presidente, de um homem correto, o Senador Meira
Filho~ referindo~se a outro, o Ministro Jor,ge :&ornhausen.
Finalizo dizendo das suas qualidades de_ administrador
impecável, daquele que é pontual nos seus compromissos,
daquele que procura sempre a verdade, daquele que busca
imparcialidade. E direi até que se o preÇci a pagar por críticas
transmitidas através da imprensa ou através de políticos for
esse, o BraSil merece Jorge Bo_mhausen. S_. Ex~ que permaneça
no se o trabalho patriótiço, contribuindo e. colaborando para
qúe a ·democracia seja uma verdade no nosso País~· com as
institüições políticas Sólidas, em movin'terito de- mUdanÇa, de
.
transformação, para o bem de todos nóS:. ·
Era~ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HUGO NAPOLEÃO EM SEU DISCURSO:·
. .. .
PARTIDO FRENTE LIBERAL
MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO
Os abaixo assinados, cidadãOs brasileiros; no pleno gozo
de seus direitos políticos, decidem fundar o Partido da Frente
Liberal, que se constituirá coino pessoa jUrídica de direito
público interno, tendo_como objetivo exercer atividade política ·e partidária nos termos da ·constituição da República
Federativa do Brasil e da Legislação Partidária e, em obediên~
cia ao disposto no art.- 59, n9 1, da Lei n~' 5.582, de 21 de
julho de 1971, com a redação que lhe déu a Lei n' 6. 767,
de 20~ 12-79, e indicam a seguinte ComissãO Diretora Nacional
Provisóriá: Governador JoSé AgiipillO Maia; ex-Governador
JOsé Augusto Ainaral de Souza; ex~Governador Ney Aminthas de Barros Braga; Senador Marco António de Oliveira
Maciel; Senador Jorge Konder Bornhausen; Senador Luiz
de Souza Cavalcante; Deputado Federal Saul_o Garcia Quei~.
r~z; -Deputado Federal Wolney Wagner d~~Siqueira; Deputado Federal Tarcísio de Miranda Burity; Deputado Federal
Jayme Manoel Tavares' Neiva de Santana; Deputado Federal
Stélio Dias, escolhidos pelos fundadores na forma da Lei.
O Partido da Frente Liberal orientará sua atuaçáo de_ acordo
com o Seguinte ManifestO.
Brasileiros
Os signatários deste Manifesto, assurriindo a plenitude
dos deveres e responsabilidade de cidadãos livres e democrataS; reUOein-se agora para furidar o PartidO da Frente Libe~
ral com o propósito de efetivar as aspirações populares e
promove~ as mudanças que a sociedade deseja.
·
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9. Reafíimamos nossa iritegral fidelidade ao interesse naA hora da reconstrução da democracia deve ser a hora
cional, como fazem todos os países que adquiriram suficiente
do reencontro e da conciliação, indispensáveis à solução das
consciência desse interesse. Consideramos extremamente im~
graves dificuldades que- nos afligem. Não há porque reviver
portante preservar nossa identidade e nossa cultura, manter
antagonismos que as novas realidades se incumbiram de supesob controle nacional o processo de sesenvolvimento e buscar
rar.
O que é preciso, agOra, é co-rres-ponder à- confiança-e - ã "redução progressiva de ·nossa d~pendência do exterior, inclu~
sive e especialmente no campo tecnológico. Manteremos, toà poderosa corrente de esperança que a abertura política reasdavia, nqssas janelas abertas para o mundo, onçle a interde·
cendeu neste País.
_ __
pendência tende a aumentar e o isolacionismo tende a desapa~
É oportuno registrar alguns conceitos fundamentais que
tecer.
- - _
configuram o nosso ideário polítiCo.
.lo.- b desenvolvinlento -naCional é uma necessid-ade iffi~
1. O comptomiSSõ ritáioi dO -Pártido é com a liberdade,
periosa e constitui, entre nós, aspiração generalizada, além
sob todas as suas formas.- Combateremos, portanto, qualquer
de poderosa fonte de motivação. Q_brasileiro rejeita qualquer
manifestação de autoritarismo ou restrição da liberdade.
tipo de estagnação ou recessão. Como País soberano e cioso
2. Combateremos, do mesmo modo, a ceiltfâlízação,
de suas responsabilidades, o Brasil não poderá tolerar nenhum
doença crónica de nosso organismo político~administrativo,
tipo de pressão ou imposição cap-az- de pôr em risco o seu
que não se coaduna com a dimensão, as diversidades e a
urgência de nossos problemas.
futuro, o seu desenvolvimento, a paz social e a garantia de
oportunidades de trabalho para seus filhos. Lutaremos para
3. A concentração de poder que, ao longo dos- anos,
garantir- aOS trabalhadores, liberdade de organização, remunese pro-cessou neste País, acabou por atingir gravemente a Fede~
ração justa, alimentação, previdência sodal, assistência ril.édi~
ração, a independência dos Poderes e o dinamismo eConórriiCo
ca, lazer. habitação condigna, ·proteção contra o desemprego,
e social. É imperioso íriíci3T, InlCdiatamente, a reversão desse
e demais condições necessárias à humanização -da vida no
processo e restituir às unidades Federadas a competência e
trabalho. Lut_aremos igU:a~mente para a atenuação dos dese_os· recursos p-ro-g-ressivamente transferidos ao Góvernb Fe~
quilíbrios regionais de desenvolvirilento. O Nordeste é priori~
dera I.
dade nacionaL
4. Impõe-se, sobretudo, libertar as imensas energias cria11. Governar é atividade esSencialmente ética." A càii~
doras do homem bra-sileiro, histOricamente sufOcadas pelo
fiáriçii, a- credibilidade e a participação constituem ptelimi~
centralismo e pelo estatismo. A par-da descentralização, a
nares indíspensáveís aO êxito -da ação governamental. O Pargrande revolução a realizar neste País é ã da_ liberação· da
tido assume um Compi-õlnisso claro com o restabelecimento
iniciativa em todos os planos - no político, no social e no
económico. É preciso estimular, por todos os modos, a partici- dessas precondições_e com á rigorosa -obseivãnCül das normas
de austeridade e honestidade no trato dos assuntos públicos.
pação comunitária, abrindo~se oportunidade à fecunda mani12. Plural democrático e: aberto,_o Partido da Frente Li~
festação de nossas diversidades.
beral lutará pelas -eleições diretás· é pãra dotar o País de urna
5. O amplo processo de liberação inclui a proteção do
nova COJ1Stituiçã0, -qUê 'cOnS-olide as instituiÇões democráticas
cidadão contra a asfixia burocrática, o -controle da voracidade
e consagre as mudanças reclamadas.
fiscal e a contenção da interferência excessiva- do Estado na
Lançamos o ·nosso apelo a todos os brasileiros- para que
atividade económica. Consideramos, entretanto, que há projúritos empreendamos esta caminhada pela liberdade, demo~
blemas e desigualdades que não podem ser satisfatoiiahtente
craciá, desenvolvimento e afirmação da soberania nacional.
resolvidos pelo livre jogo das forças do mercado.- Existe um
Estas idéias serão objeto de debate e aprovação defíriítivá
espaço legítimo; inclusive na área social, para a atuação do
no Programa do P<).rtido que será elaborado na forma exigida
Estado, o que não prejudica, antes preserva a liberdade.
·
·
6. ·PreOcupa~ nos o créscímentÕ desCOfliiOJadO-:da ativi~ pela Lei.
Brasília, 24 de janeiro" de 1985
dade empresarial do Estado, que transbordou consideravelmente d?s limites de sua necessidade. Mas a dese_statização~
o~de se Impuser, há de se fazer sem desnacionalização, mePROGRAMA DÜ PARTIDO
diante o fortalecimento da empresa privada nacional. As emDA FRENTE LIBERAL
presas estatais-deverão sempre estar sob adequada fiscalização
da sociedade.
_
~
__ " __
O Partido da Frente Liberal é uma agremiação política
7. Afirmamos a prevalênCia do inter'esse social sobie o
aberta à participação de todos os brasileiros, comprometidos
iildividual. Mas, na visão humanística _que iri:forma o nossO
com a construção da democracia plena e do desenvolvimento
ideário, o destinat'iirio--final de toda a atiVidade social é o com_justiça social.
homem, protegido em sua liberdade, digriidade e integridade.
Seu método de ação política- pressupõe a ·mobilização
O desenvolvimento que pregamos há de se fazer, p-ortanto,
permanente e' a ampla discussão, de modo a garantir a legítimi~
a serviço do homem._Rejeitàinos-qualquer proposta de desen- dade e estimular a criatividade.
volvimento que transfira para um futuro distante e indefinido
Seus objetivos inscrevem~se effi um-contextO de profUndas
a redução das desigualdades sociais. ·
transformações, configuradas no_despontar de uma revolução
8. O Partído se compromete cOm a mudança. Urna nação
tecnológica, que, alterando as bases da civilização industrial,
cuja população, em sua grande maioria~ ainda padece de caestá destinada a fixar novaS relações sociais, novos sistemas
rências essenciais no campo da alimentação, saúde, educação
produtivos e novos padrões de consumo. Coincidem com a
e habitação, é certamente uma Nação em que há muitas coisas
reafirmação, em todo mundo, do pensamento liberal, que,
para mudar, sem prejuízo do muito que é neC-esSáriO preS:eivar.
enriquecido pelas modernã.s- conquistaS sociãls·:- co:õ.seg:Wrá,
O povo brasileiro reclama reformas essenciais ·e, a seu lado,
neste final de século, fraternizar a liberdade com a ig~J.aldade.
lutaremos para alcançá-las por meios pacíficO-s, nias sem tránsi~
Su~{próposta fundamenta~s~ nõ recOnhecimento da multigências que retardem ou impeçam torná-las realidade.
plicidade dos elementos sócio~culturaís da Nação-brasile!ra.
o_

_
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X -Preconizar a mudança social dentro da ordem demoque se integram no Estado. Traduz, conseqüentemente, a
crática, recusando soluções violentas, incompatíveis com as
consciência da pluralidade brasileira, delimitada por sua indesndssas tradições, e posturas imobilistas, que conflitem com
trutível unidade política.
A Frente Liberal proclama, pois, sua disposição de lutar as exigências de transformações da sociedade.
em favor de uma sociedade democrática, qüe resguarde os
XI- Propugnar por um desenvolvimento que Vise à realidireitos do cidadão ante os.deveres__do Estado e permita conjuzação integral do homem, a partir de um processo de mudança
qualitativa nas relações sociais, voltado para a prosperidade
gar a permanente necessidade de limitar o Poder, pelo Direito,
com a democratizaç'áo da cidadania. Postula um desenvol- econômica, eqüuídade social e equilíbrio regional, assentado
em um relacionamento harmonioso com nosso -património
vimento voltado para a melhoria da qualidade de vida do
ecológico e consentâneo com nossa cultura.
homem e fundamentado na gestão social do poder.
XII- Reclamar uma justa distribuição da renda e da
Seu programa partidário enCerra õ conjunto de normas tiqueza e um crescimento equilibrado das regiões, objetivando
que orientarão a ação política e a militância dos fíliados, desdobrando-:se em princípios - que traduzem a interpretação da a equanimidade no processo de desenvolvimento.
XIII- Exigir uma ampla participação da comunidade
realidade histórica-político nacional à luz dos ideais liberais
na formulação e implantação de decisões que aproveitem ao
-• e em diretrizes- do Partido c_om respeito à ação governadesenvolvimento nacional, bem como na fiscalização dos a tos
mental e às relações_s_ociais.
governamentais.
.
XIV- Fertilhar o respeito ao direito de propriedade,
Princípios
com reconhecimento das responsabilidades sociais inereriteS
ao exercício desse direito, tendo em conta que o. interesse
Atenta à vo-ntade nacional de liberdade e progresso, a
iridividual ilão pode se sobrepor ao interesse coletivo.
Frente Liberal compromete-se a:
--xv-Reconhecer a livre iniCíãHVa como elemento dinâI - Defender o primado da democracia, regime político
mico da_ economia e a empresa priVada nacional como agente
que melhor responde às necessidades e aspirações do homem
principal da vida económica do País.
civilizado, no qual o governo é escolhido pela maioria, respeiXVI- Admitir a ingerência do Estado na e_conomia, nos
tados os direitos da minoria e assegurada a alternância do
limites da lei, com a finalidade de promover o desenvolvipoder.
mento, regular as relações sociais, cOndicionar o uso da proI I - Lutar pela instauração da plenitude democrática,
priedade a seu papel social e evitar a exploração predatória
consubstanciada na existência de instituições jji.íblicas sólidas
dos recursos naturais, sem que, contudo, em nenhuma hipóe estáveis, e na exigência de que a lei, legitimada pela representese, resulte em constrangimentos espúrios ao livre mercado
tação popular, s_eja efetivamente igual para todos.
ou no cerceamento das liberdades dos cidadãos.
III- Advogar o direito que todos têm de expressar, livreXVII - Concorrer para o fodaleciinento -da orgãnizilçáó
mente, seus credos religiosos· e CQnv:iç:çóes política$, como
siildical e o equilíbrio nas relações entre o capital e o _trabalho.
condição fundamental à existência do Estado democrático.
__ XVIII- Postular a modernização permanente das ForIV- Consigna{seu repúdio a todas as formãs- de totalitaças Armadas, como requisito indispensável à defesa da soberismo ou de autoritariSmo, rec-Onhecendo contudo que é dever
rania nacional e das instituições democráticas.
do Estado moderno defender-se da ação dos seu_s inimigos,
XIX ....:__ PropOr uma polítici externa, fundada no princípio
dentro da lei, e sem sacrifício_ das liberdades fundamentais
da igualdade soherana dos Estados e no respeito à auto deterque constituem a essência da democracia.
minação dos povos e a não-ingerência nos assuntos internos
V - Colocar-se firmemente contra qUalquer espécie de
dos outros países, orientada em f~vor d(! p~z mundial.
discriminação e- preconceito, -quanto à religião, se_xo e -rã.ça,
Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr.
bem como defender os direitos das minOrias.
Epitácio Cafeteira deixa a caddra da presidência, que
VI --Afirniar sua crença- de que os homens são basica-é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
mente iguais em direitos e cjue a pesSoa humana é iii violável
Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr.
em sua dignidade, não podendo sofrer quaisquer restrições
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
que não aquelas necessárias a preservação de sua própria
ocupada pelo Sr. Lucidio Porte/la, Suplente de Secreintegridade e de seu s~melhante, e à defesa do bem comum.
táriO.
.
-- .
.
-VII- Proclamar a preeminência e exigir o efetivo exercício dos direitos humanos em sua acepção moderna e dinâDurante o discurso ao Sr. Hugo.Napoleão, o _Sr.
mica, que, além das liberdades públicas fundamentais, abranLucidio Portel/a, Suplente de SecretáriO, deixa a ctideira
gem--os direitos ecónómícos; Os úireitós -sOdais, os -difeitos
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Reneculturais, os direitos ecológicos e o direito à priVaCidãde_.
vides, Presidente.
VIII - Pugnar pela expansão das perspectivas de vida
do cidadão, de
~
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Antes de
modo a permitir que um número cada vez maior de pessoas
anunciar a Ordem do Dia da sessão de hoje e conceder por
desfrute de oportunidades cada vez melhores e que os indivícinco minut9S a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho,
duos possam ser livres para trabalhar e criar segundo suas
a Presidência deseja neste instante, registrar a presença no
aptidões, respeitando cada um o direito dos demais.
plenário do Senado Federal do Presidente do Parlamento de
IX- Estimular e promover permanentemente a reorgaTaiwan e da ilustre Senadora, também, daqueJe pafs.
nização e renovação da sociedade brasileira, tornando-a esNo ·instante em que vierãtn aõ"-BraSii participar, no Rió
pontânea e pluralista, ampliando as vias de ascensão social
de Janeiro, da Conferência que se realiza sobre o meio ambiene política parã as novas geraçõ"f:s e promovendo a valorizaçãO
te e numa deferência ao Congresso brasileiro,_ 9s ilustres Parlada mulher, de modo que sua participação seja efetiva e integral, sem limitações, disc!iminaçõeS Ou Preconceitos.·"
· - mentares Se deslocaram do Rio para Brasílía a fim de que
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pudessem participar de uma reunião das duas Casas do CÕn~

gresso brasileiro- Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Exatamcnte neste momento, o Presidente Liu Sung-Pan,
de Yuan Legislativo (Palmas), igua{m~nte a Senadora T_~ng
Fu-Mei (Palmas) visitam o plenário do Senado Federal e recebem, na manifestação da Presidência e nos aplausos -do Plenário, uma demonstração do nosso reconhecünento àquela grande Nação com a qual o Brasil mantém vínculos económicos,
comerciais e culturais.
A homenagem, portanto, do Senado Federal, com esse
registro, ao Presidente do Parlamento de Taiwan e toda a
sua ilustre comitiva. (Palmas.)
Concedo a palavra, antes de iniciar a Ordem do Dia,
ao Senador Cid Sabóia de Carvalho, pela liderança:· --Antes de S. Ex~ ocupar o microfone, a Presidência apela
aos Srs. Senadores, nos seus gabinetes, que se desloquem
ao plenário, pois imediatamente iniciaremos a apreciação das
matérias constantes da Or_dem do Dia.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. PrcSídente e Srs~ Senadores, pedi a palavra
pela Lido::rança·do PMDB para uma expliCaÇão a inim atinente,
que Julgo da maior importância e·, quero Crer, para o Senado
e, logicamente, para o· meu Partido.
Toda a Casa sabe que funcioilei cónio Relator da Comissão Parlamentar de InquéritO que apuroU-SUborno na área
do Ministério do Trabalho e da Previdência SOctar; Ministério
que tinha essa extensão e essa denominação a:ntes da Ultima
reforma adotada poriniCiã.tiva ·da Presiâência da República.
Durante esses trabalhos segui apenas o·rio da minha vida:
mantive a minha honi'adez, a minha diginidade, com tranqUilidade trabalhei, com seriedade fiz tudo que deveria ser feito.
Acontece, Sr;· Presidente, que ninguém está livre de imputações levianas. É evidente que todo cidadão brasildio, hoje
mais do nunca pela consagração das liberdades e pelas liberdades mal-utilizadas, tem a sua honra à mercê de_ ataques
os mais inespe-rados e indevidos._
Em dias de abril - e somente hoje viiTI tOrriar ·conhecimento disso....:..._, o·Jornal dO Brasil, do RiO de janeiro, publicou
uma matéria que te-ri3-sído enviada pelo correspondente desse
órgão no Estado do Ceará. Essa matéria rile foi lida, hoje,
pelo telefone. Dizia que me aposentara duas vezes com o
mesmo tempo de serviço; que fizera ientatívãs as mais ilegais
para obter favores do Conselho de Contas dos Municípios,
numa aposentadoria que teria sido frustada. Salienta-se que
eu fora o Relator da CPI da Corrupção durante o Governo
Samey, naquela relataria que, na verdade, foi do Senador
Carlos Chiarelli. E ainda se alegava que no curso de Comunicação da Universidade Federal do Cea_rá, eu· fora professor
de Ética e Legislação dos meios· de Comunicaçãó. Vejam
o que queriain dizer: que eu, sendo professor de Ética- e Legislação, nem tinha ética, nem defendia a legalidade pois estava
pleiteando algo indevido. E tenho sido relator de uma comissão que apurava a corrupção, o corrupto na Verdade seria
eu.
Sr. Presidente, trata·se de um_ mentira extraordinária.
Não tenho dupla aposentadoria; tenho apenas uma aposentadoria, uma única onde uni todo o meu tempo de serviço no
MinistériO da Fazenda, poiS trabalhei longos anos no Ministério da Fazenda, pois trabalhei longos anos no Ministério
da Fazenda exercendo funções as mais importantes e muitas
vezes ocupando a Procuradoria da Fazenda Nacional naquele
Estado.
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Cheguei_ muito moço ao serviço-··público, com 18 anos
de idade; fiz muitos concurs_os__ na minha vida e logrei muitas
vitórias atraVés dessas provas de conhecimento. Aposentei-me
no __estrito respeito à Lei, lei estadual do momento em que
ocupava a Procuradoria do Conselho de Contas dos Municípios; tíriha o tempo completo; atendia às condições da lei
e me aposentei. Para obter essa aposentadoria, somei o meu
tempo de Miriisfério da Fazenda, tempo como professor da
Universidade Fe_deral do Ceará -onde o_cupo duas çadeiras
- e o tempo n_a própria Procuradoria que eu e~ercia. Atendendo às condições da lei, aposentei~me regularmente.
Não sou aposentado como professor da Universidade Federal do Ceará. Sou licenc:Jiado, tão-somente licenciado por
causa do meu mandato eletivo. Significa dizer que, se em
alguma oportunidade eu não tiver mandato, voltarei, evidentemente, a lecionar na Universidade Federal do Cf::ará.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Cid Sabóia de Cãrvalho?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Luceoa - V. Ex', pelo valor que todos
nós lhe reconhecemos, não precisa dar _explicações, nem ao
Senado Federal, nem _à Nação, a_ re_speito de sua conduta
de hómem público. Todos.nós recQnbece_mos_em_V._E~ não
só a competência intelectual, a cultura· juiídica, o espírito
público, mas. particularmente, a sua honorabilidade, V. Ex~
não pode ser atingido no aspecto moral de sua personalidade,
porque se _tem comportado sempre como homem de bem a
toda prova. O COrigressO NaciOnal é testemunha do que estou
a dizer. No que tange à CP! da qual V. Ex• foi Relator,
·requerida para apurar denúncias-de suborno de autoridades,
no caso de parcelamento de débitos da Previdê~cia; sobretudo
do ex-Ministro Rogério_ Magri, V._ E~ ~se c~~_poríou ~~ uma
forma inatacável, tanto que mereceu encômios de seus próprios adversários, pela sua lisura, pela sua isenção e pela
_su_a_competência. V. Ex~ revelou, ali, o grande advogado que
é; na ·verdade, levou a CPJ a atingir oS seus objetiVo_~~ ~nclusive
pedindo o indiciamento, ao final, não apenas do ex-Ministro
Rogério Magri, mas de dezenas de pessoas que, segundo V.
Ex~ ea_própria Cómlssão, deixarâ.m-se envolver_naqueles fatos
gravíssimos, que- c0i1Stituír3m a base daquela Comissão Parlamentar de Inqnéiito. Tragó, portantO, nestas palaVras, não
apenas em meu nome pessoal. mas de toda a Bancada do
PMDB, a nossa solidariedade a V._ Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado
Senador Humberto Lucena, pela gentileza e bondade do seu
aparte, que para mim, moralmente, é muito importante.
Q Sr-. MaurO Benevides -Permite V. Ex~ U.Ill: aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ouço V. EX',
nobre Presidente Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, o Senador Humberto Lucena, Líder da nossa
Ban_caçla, já expressou a V. Ex~ a no~a-_solidariedade, no
instante em que, ao ocupar a tribuna, tece considerações em
torno de increpações irrogadas à sua face, todas elas inquestionãVelmente- improcedentes. Creio Que ao aparteá-lo, nesse
exíguo espaço de tempo regimental colocado à sua disposição,
eti penso interpretar não apenas o pensamento do Senador
Beni V eras e o meu próprio, como também dos outros colegas
que, pertencendo às outras Bancadas, não poderiam apar-
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teá-lo neste instante, para testemunhar aqui a dignidade com
que V. Ex~ tem se portado na vida pública do Estado e do
País. Como-seu companheiro de memoráveis jornadas cívicodemocráticas, posso oferecer, nesfe momento, à Casa; aquilo
que seria o julgamento, como foi, em 1986, o julgamento
dos seus coestaduanos, que o projetaram para o senado Federal, garantindo-lhe uma expressiva votação representada, naquele momento; por um milhão de votos oferecidos ao nome
honrado de V. Ex~ O professor distinguido da Faculdade de
Direito e da Escola de Comunicação Social, o comunicólogo
de programa diário na rádio cearense, o jornalista com colUna
das mais apreciadas no jornal Tribuna do Cearáa, e o parla~
mentar que se destacou nesta Casa pelos seus méritos, pelo
seu talento-, pela sua competência, é- exatamente esse homem
que pode, de viseira erguida, enfrentar aqueles que desinformadamente o acusam, exatamente porque, por não conhe~
cê-lo, se arriscam a fazer esse tipo de insinuação quanto ao
seu trabalho, à sua atuação e sobretudo à sua dedicação à
vida parlamentar brasileira. Portanto, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, expresso, neste instante, a sOlidariedade,
não apenas da Bancada do Ceará, que V. Ex~ integra, mas
acredito que posso fazê~ lo em nome dos demais colegas desta
CaSa, que sempre viram em V. Ex~ um homem público íntegro,
disposto a servir às giãrides causas do povo brasileiro.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Muito obrigado,
Senador Mauro Benevides, pelo seu apoio que me é vital
nesta hora.
Pois bem, Sr. Presidente, eu não conhecia essa edição
do Jornal do Brasil; escapou-me. Mas ela surgiu exatamente
do auge da CPI. E o objetívo de quem mandou essa informação era exatamente desprestigiar o Relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito através da calúnia, como___se fora
eu o deliqüente que re_queria duas ãposentadorias coin o mesmo tempo de serviço. Ademais, há, na informação publicada,
detalhes que indiCam que pi"eteildia eu ingressar no Ministério
Público pela janela, quando há portas!
Ora, do Ministério Público estava eu saindo pela aposentadoria. Quem se aposenta Dão quer entrar. Quer sair.
·
Na verdade, eu estava a me aposentar no Ministério Público especial, de uma Corte de Contas e me aposentando à
luz da lei e da ConstituiÇãO. Tudo respaldado na letra constitucional e na letra da lei comum, no Direito Ordinário_Adminis_trativo atinente à matéria.
Agora, vejam bem como a delinqüência é poderosa neste
País. O que se faz sobre a CPI que apura as denúndã.S- de
Pedro Collor, esse abafamento que hoje é denunciado, é uma
prática nacional para esvaziar e desautorizar qualquer comissão de inquérito, Seja siniples, seja complexa, seja o fato
de repercussão ou não.
No meu Estado, surgiu alguém que, a título de ser correspondente do Jornal do Brasil, quis cooperar com a ·nâo_:-apuração dos delitos que aconteceram flagrantemente no âmbito
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E assim
manda-se a calúnia, publica-se a calúnia num grande jornal.
COmo recolher isso?
- .
_
E ainda há um detalhe, Sr. Presidente. É que os jornais
noticiaram -que a Deputada Cidinha Campos Seria indiciada
na CPI. Uma má colocação, porque ela não estava envolvida
em suborno, nem pagando nem recebendo; não estava dentro
dos objetos da CPI. E ali fora como peça -inicial exatamente
para prestar os esclarecimentos que deram início a todo um
processo de escândalo que aconteceu no País.- Quando censurei a gravação de fitas, eu tanto me referia ao Sr. Volney
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Ávila, como me referia à Cidinha Campos, C::()IDO estª-va me
referindo à arapongagem, a qualquer pessoa que obtenha provas ilícitas, porque isso é da minha formação; sou con~ra pr~v~
ilícita em qualquer circunstância. É da minha fo~rnaçao Jun~t
ca, é da minha vida de advogado. Sou contra tsso. Mas nao
iria indiciar Cidinha Campos, porque não sou incompetente,
não sou idiota, sei exatamente o que estou fazendo.
O Sr. Marco Mliciel- Permite V. Ex~ _um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Com todo prazer, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Cid Sa~õia de
Carvalho, eu gostaria de, em rápidas palavras, a exemplo
do que já fizeram outros eminentes integrantes desta Casa,
nomeadamente o Presidente, o nobre Senador Mauro Renevides, o Líder do PMDB, o nobre Senador Humberto Lucena,
trazer. também, a minha palavra de solidariedade a V. EX'
As palavras que V. Ex~ produz na tarde de hoje explicam
à Sociedade, mais uma vez, a lisura com que V. EX" se portou
na CPI como, também, em todas as ações que tem praticado
nesta Casa e fora dela. Creio que V. Ex~, pela sua conduta,
por ser um homem ilibado, de conduta reta, é um homem
que está acima de qualquer suspeita mas, de toda maneira,
queira V. Ex~ receber também a solidariedade daqueles que
fazem os Partidos que integram a situação nesta Casa, ou
seja, os Partidos que apóiam o Governo nesta Casa e, de
m,odo especial, o PFL, que é a Bancada que tenho a honra
de liderar, neste instante, aqui, no Senado Federal. Portanto,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, eu gostaria de, associando-me às manifestações dos colegas que já manifestaram
a sua opinião, trazer a V. Ex~ a minha solidariedade e dizer
qUe V. Ex~ não precisa trazer à Casa essas eXplicações, porque
todo _m_undo o conhece e sabe 4e .que metal V. Exa é feito.
De toda _maneira. V. Ex~. com estes_esCiarecimentos, traz
a todos_ nós, mais uma vez, a convicção de que V. Ex• é
um homem que tem a COnsciéncia tranqüila. -E consciência
- diziam com muita propriedade os romanos - vale por
niil testemunhas. Por isso, nóbre Senãdor Cid Sabóia de Carvalho, tenha, também, a nossa solidariedade.

a

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO-Muito obrigado,
Senador Marco Maciel, pela bondade do _seu aparte ao meu
breve discurso.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ Ouço V. Ex•
com todo prazer.
O Sr- Jutahy Magalhães -Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex~ pode ter certeza da solidariedade. não minha,
mas do Partido que represento aqui, juntame-nte coni o sena~
dor Chagas Rodrigues, na ausência do Senador Fernando
Henrique Cardoso. O Partido, por nosso intermédio, presta
a V. Ex~ toda solidariedade. V. Ex~ não precisaria nem que
trazer esse assunto aqui, mas é bom, pois o político deve
.sempre mostrar a sua transparência, discutir as questões e
esses ataques que nada repres_entam para V. Ex~, porque a
mesma pedra que foi atirada contra V. Ex'! bate no seu es.cudo
dç !J.lOralidade, de transparência que tem na vida pública e
rç~orn_a ~quele _que atirou. Portanto, só quero dizer iSsO, neste
momento, a nossa solidariedade, o reconhecimento de que
V~ Ex~ realmente representa, não apenas para o Ceará, mas
para esta Casa e para todos s_eus amigos, entre os quais, acredito, posso me incluir.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado
a V. E,j-peias luzeS que-_t!az ao meu breve pronup:cia!"flento.
senador Jutahy Magalhães.
Quero lamentar, Sr. Presi(fenie, que, entãÕ, a Deputada
O Sr. Hugo Napoleão- Permite V. Ex• um aparte?
Cidinha Campos, de posse dessa informação, tenha ido a emis~
saras de rádio do Rio de Janeiro dizer que o Relato-r da
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Com prazer.
Comissão era-um marajá que estava·aposentado duas vezes, OuÇO ó aparte de V. Ex~
que recebia 30 milhões de aposentadoria. Sr. Presidente, teO Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Cid Sabóia de
nho uma humilde aposentadoria no Estado do Ceará, onde _Carvalho, creio que V. Ex~ tem, razão não apenas o direito,
o líquido que recebi, pela última vez;IOi de 3 milhões e poucos _mas o dever de expressar-se no momento em que_é injustiçado.
mil cruzeiros. Aposentadoria absolutamente insignificante paUm homem da vida pública de V.- EX", conhecido nesta Casa
ra o meu tempo de trabalho de toda uma vida públida que como um dos mais atuantes parlamentares, defensor que é
dediquei ao meu Estado, ao meu País e 30 meu município, da verdade, defensor que é desta instituição e da correção
também, ao Municípío de Fortaleza.
na vida pública, não há dúvida alguma de que todos os seus
pares -reconhecem em V. Ex" o homem sério, o homem honraO Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. EX~ um aparte?
do, o exímio representante do querido Estado do ceará, e
O SR-. -CID SABÓIA DE CARVALHO .::... Com muito
aquele que trabalha diuturnamente no plenário óu nas comisprazer.
--sões, levando os seüs _conhecimentos_, que são muitOs, a sua
O Sr~--Eâuardo Suplicy - Quero_ aproVeitar a opOrtucultura, enfim, todo esse acervo humanístic_o__de que V. Ex~
nidade, Senador Cid Sabóia de Carvalho, para cumprimené, felizmente para nós todos, dotado. Quero dizer que ás
tá-lo por sua atuação como Relator da CPI que examinou
o caso Magri, CPI esta proposta pelo Senador Humberto Luce- vezes somos nós injustiçados. Ocorreu um fato, meses atrás,
quando determinado, veículo de imprensa argumentou que
na, e quero lhe transmitir que âurante as diversas ocasiões
em que, embora não membro, participei da CPI, muito apren- eu teria solicitado ao Senado Federal determinado documento
di com V. Ex~ na maneJ.ra-comoconduziu-se, enquanto Rela- com fim específico. O Presidente do Senado, Senador Mauro
tor. Percebi em V. Ex~ uma grande capacidade de, com toda Benevides, conhece o caso, deu uma declaração-por escrito,
isenção, entretanto com muita'-pfopi"ledade, inquirir bem os dizendo que esse fato não ocorrera. Eu encaminhei o docudepoentes. Avalio que as conclusões da CPI certamente con- mento a esse órgão de imprensa, minha carta foi publicada
15 dias depois na seção "Cartas" e, ainda por cima, com
tribuirão para que· a Procuradoria-Geral da República ten-ha
nota da redação, ao pé~ dizendo que eu, efetivamente, requeos elementos, os mais completos possíveis, para o exame deste
rera aquilo que ele havia noticiado, quando isso jamais foi
intrincado quebra-cabeças que foi o episódio em que o Sr.
verdadeiro. Então, essa injuStiças são que aborrecem a todos
Ministro do Trabalho e da Previdência Social teria, segundo
as suas próprias palavras, na gravação que, pelo menos, segun- nós que procuramos ter uma vida digna e limpa. Portanto,
do o laudo _da_ Polícia Federal e da Unicamp, comprovaram solidarizo-me com V. Ex~ e digo que me inscreva, por favor,
ser suas mesmas no diálogo com o_Sr. VolneiÁvila. Teriho dentre seus amigos e admiradores.
a impressão, Seiiãdor Cid Sab6ia de Cãrvalho, que fatos novos
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado,
estão, inclusive, corroborando às conclusões da CPI.
Senador Hugo Napoleão. Seu aparte muito nie enCoraja nesta
minha defesa_. Quero lamentar que essa Calúnia tenha nascido
O SR. CID SABÓIA DE CAlfV ALHO - Isso é exato.
no meu Estado, talvez prolatada por um ex-aluno, quem sabe
Tudo que acontece depois da CPI demonstra o acerto dela!
uma pessoa a quem protegi. Na condição de professor, estaO Sr. Eduardo Suplicy - Exato! Tenho a impressão de
mos sempre protegendo o aluno na compreensão que expenque o episódio que caracterizou o assassinato do Governador
demos, nos conhecimentos que passamos, no aprendizado que
Edmundo Pinto. no Hotel Della Volpe, na cidade de São
propiciamos. Quem sabe, um eX-alimo;ao invés- de aprender
Paulo, por três pessoas que teriam cometido o crime de latroa dignidade do professor, aprendeu a coisa leve da calúnia,
cínio, ocorreu em circunstâilcias muito estrãnhas: o fato de
a pluma leve que é a calúnia e quis se assochú ao _ex-Ministro
lá estarem presentes, no mesmo dia, três diretores da CompaMagri, deteriorando a imagem do RelatOr" em prol da imagem
nhia Norberto Odebrecht; o fato de lá estar um senhor norte-ada delinqüência.
·
·
mericano, que teria antes se-encontrãdo com o Chefe de GabiO
Sr.
Maurício
CorrêaPermite-me
V.
Ex~
um aparte?
nete do ex~Govemador Edmundo Pinto, ameriCano este que
trabalha em organização financeira iriferiiãcíõrial nos Estados
O SR. CID CABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•.
Unidos. Tudo isso aumenta a responsabilidade da ProcuradoSenador Maurício Corrêa, com todo prazer.
ria-Geral da -República em juntar-'tOdõs os elementos que
foram obtidos e consubstanciados no Telatório final de V.
O Sr. Maurício Corrêa- Parece que V.- EXa fez referênCia
Ex•, mas, à luz desses n-ovos elemeritos é possível que venha-cheguei um pouco tarde aqui - a que essas manifestações
mos a ter conclusões mais completas ainda sobre esse episódio.
teriam partido da Deputada Cidinha Campos, seria ísSÓ? O fato de a CPI que examina o Fundo de Garantia por Tempo
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não. S. Ex•.
de Serviço· ter" levantado um relatório do Crea do Distri,to
num programa de rádio, deu divulgação a essa informação
Federal, indicando claramente o sobrepreço na obra do saneaque foi publicada na imprensa e rebateu, mal informada, a
mento no Canal da Maternidade, em Rio Branco, constitui
possibilidad_e de ser também mencionada nos fatos irregulares
mais uma indício_ muito importante nesS_e_ sOfiSticado quebraque a Comissão condenou. Na verdade, isso era absolutacabeça, onde cada peça que se junta constitui um· eJo para
mente impossível porque a Deputada Cidinha Campos não
que depois a Procuradoria-Geral da- República possa chegar
subornou nem foi subornada; S. Ex~ foi uma peça de denúnica
a uma conclusão sobre o desvendar completo desse episódio,
naquela ocasião~ Publicou-se que seria indicada, mas não sei
responsabilizando quem tenha de ser responsabilizado. Meus
como é qu~ uma comissão parlai!lentar de inquérito indicia.
cumprimentos a V. Ex~
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Mas deu publicidade, num programa de rádio, a es_sa
publicação que foi feita, com certeza, no Jornal do Brasil;
publicação que, estou dizendo, não tem uma linha correta,
não há um linha sequer que seja verdade. Mas não vou escrever para o Jornal do Brasil para esclarecer isso.
O Sr. Maurício Corrêa- Tanto melhor, Senador Cid
Sabóia; que pensei que S. Er tivesse ie_ito--referências, digamos, que não seriam corretas, a respeito do nosso comportamento. Inclusive, sinto-me mais à vontade com esse aparte,
porque caso tivesse dito eu me prontificaria: dizer:.lhe; pessoalmente, sobre o passado de V. Ex\ sobre a vida pública do
nobre Senador, representante do Estado do Ceará, que é
de uma dignidade ímpar aqui no Senado, inclusive na sua
vida pública no Estado do Ceará. Mas quero registrar este
aparte para apresentar a V._Ex• a minha solidariedade, pois
acho que V. Ex~ não precisa se preocupar. É um fumos que
não tem maior conseqüência, esse fato extremamente desagraw
dável. Afinal de contas, conhecemos a atuação de V. Ex~
aqui no Senado e tenho acompanhado particularmente a s_ua
atividade. Quero dizer, nobre Senador Cid Sab6üi:-de Carvaw
lho, que tenho o maior respeitO por V. Ex\ pelo seu sentiw
menta, pela maneira com que V. Ex• se porta, enfirri, pela
fraternidade, pelo carinho que tem, inClusive sempre com
atenção, sempre com humanidade, na tentativa de resolver
os problemas sociais brasileiros. De sorte que V. Ex~ tem
a solidariedade do PDT nesse episódio lamentável, nessa fofow
ca lamentável. Muito obrigado.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- obrigado, nobre
Senador· Maurício Corrêa. O seu aparte é iiúiltO importante
para o restabelecimento do meu sentimento de tranqüilidade
diante desses acontecimentos que, na verdade, ferem a emoção, a ;alma; atingeril o espífíto ·de--iiniájJessoa que procura
cumprir o seu dever.
Quero dizer que essa publicação é absolutamente inverídica, da primeira à última linha, que a refuto por inteiro.
Apenas, não vou escrever ao jornal. Não vou escrever ao
jornal porque os_ que escreveram em circunstâncias idênticas
não foram bem-sucedidos. E sou um cidadão que não só aprenw
de as lições que se lhe dão, mas também aprende as lições
que dão a seus amigos. EU~ flãQ vOU eserever- ãO jornal. Fico
satisfeito em prestar estes esclai"ecimentos na Casa a qu-e pertenço, obtendo essa solidariedade.
O Sr. Amazonino Mendes - Ilustre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. CID SABÓIA" DE CARVALHO- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Amazonino Mendes- Encontrava-me_ no meu gabinete quando ouvi as palavras de V.--Ex' e resolvi acorrer a
este plenário tão-soment_e para prestar meu testemunho e estender a minha solidariedade e, sobretudo, extemar a minha
convicção a um homem probo, honesto, criterioso-, Competente, inteligente, cumpridor dos seus deveres, que V. Ex~,
sem dúvida, traduz para todos seus pares, aqui nesta Casa.
Ademais, V. Ex~ porta um espírito de grande confraternização. Um homem visceralmente bom. Diri~ 1 sem medo de
errar e guardadas as devidas. proporções, que V. Ex~ é um
homem impecável. Um homem afeito às lides literárias, aos
estudos, é um homem apaixonado pelo Direito, advogado
de vida brilhante, e muito serviço tem prestado à Nação,
através do espírito limpo, reta e um discernimento sempre
presidido pela justiça, escoimado_de qualquer interesse.
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Nãp poderia deixar passar isso em branco. Empresto a
V. Ex• a minha admiração e a convicção de que V. Ex' merece,
ao reverso, todos os elogios e os aplausos de tantos quantos
lhe conhecem, de tal sorte que qualquer comentário que não
traduza esse sentimento de admiração, pode crer V. Ex~, é
um comentário que não merece o menor respeito porque de
fonte incorreta, duvidosa, imprecisa e que não espelha a verdade.
"_o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
V. Ex~, nobre Senador Amazonino Mendes. Vou apenas esclare_cer à Deputada Cidinha Campos porque acredito que S.
Ex• atuOu enganada por uma informação caluniosa; não teria,
evidentemente. dito o que falou nas emissoras a que pertence,
nos microfones que utiliza se não fora essa publicação.
Apenas esclarecerei à Deputada Cidinha Campos porque
acredito que S. EX!' não tenha esse interesse em deiiegrir a
honra de um colega seu de parlamento, um integrante do
Senado Federal.
"
S~ Ex• fez isso, talvez, certa de que estava dizendo a
verdade porque, afínal de contas, a info-rmação fora publicada
em órgão de grande repercução nacional e que nós louvamos
ali daquela tribuna numa oportunidade festiva, histórica para
o Jornal do Brasil e para a imprensa braSileira: ·
O Sr. Cbagas Rodrigues- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- _Ouço V." Ex•,
n<?bre Senador Chagas ~odria;ues.
O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, o nosso eininente colega, Senador Jutahy Magalhães, já se manifestou, inclusive, em nOme da nossa _Bancada.
_ryfas, -mesmo assim, goStaria de lhe expressar nesta hora a
niihha solidariedade e, uma vez mais, render ãs minhas homenagens à cultura, à erudição e à probidade de V. Ex~ que,
sem nenhum favor, é- um dos grandes nomes -dO Congresso
Nacional.
O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Muito obrigado,
Senador Chagas Rodrigues, por sua manifestação.
Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, niãs era preciso
que fizesse- esse reparo. Estou confiante na minha tribuna,
na minha Casa, nos Anais da Casa, não farei ratifiCações,
porque creio, acima de tudo, no império da verdade. A verdade triuQfará. N~o há neces~idade _de nenhuma e~plicação,
senão esta daqui da tribuna do Senado Federal. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Portella,
Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóiã de Carvalho,
o Sr. Lucfdio" Portel/a, Suplente de Se_creiário, deixa
a cadeira da presidênCia, que é OcUpada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Amiizonino Mendes
Áureo Mello
César Dias
Divaido Suruagy.
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
Hydekel Freitas
José Richa

4510

Quarta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Márcio Lacerda
Nelson Wedckin
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 SeCieúirio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 81, DE 1992

Veda a exigência de contrapartida nas transferências de recursos financeiros do Tesouro Nacional aos
Es-tados, ão Distrito Federal e aos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1"' É vedada a exigência de qualquer modalidade

de contrapartida nas transferências de recursos financeiros,
à conta do Orçamento Gerai da-União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data __ de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em cOnfrário.

Justificação
A Lei n"' 8.074, de 31-7-90, ao dispor sobre as diretriies
orçamentárias para-o-arrode 1991, em seu art. 17. assim consignava:
"Art. 17. A despesa com transferência de recursos da União para Estado, Distrito Federal ou Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres, ressalvada a destinada a atender
calamidade pública, só poderá ser concretizada se a
unidade beneficiada comprovar que:
I - instituiu e regulamentou todos os tributos que
lhe cabem, previstos nos arts. 145_e 156,da Constituição"
Federal;
II- arrecada todos _os tributos que lhe cabem,
previstos nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal;
III- a receita tributária própria -corresponda a,
pelo menos, 20-~(VIilfe-por-cento), nó caso de Estado
ou DiStrito Federal, e 2% (dois por cento), no caso
de MunicípiO, do total das· receitas orçamentárias, ex:
cluive as decorrentes de operações de crédito;
IV- atende ao disposto nos arts. 167, inciso III,
e 212 da ConstitUição Federal, bem como nos arts.
37 e 38, índusive seu parágrafo único, do Ato das
DispoSições Constitúdonais Transitórias.
§ 1<> Para efeito do disposto no inciso II, deste
artigo, são resslavados os impostos a que se referem
art. 155, inciso I, alínea a, e o artigo 156, inciso II,
III e IV, da ConstitUição Federal, quando comprovada
a ausência dos respectivos fatos geradores.
§ 2<> A comprovação de que trata o caput deste
artigo, em relação aos seus incisos II, III e IV, será
feita através das respectivas leis orçamentárias para
1991 e correspondentes relatórios, a'Os Quais se refere
o art. 1_65, § 3~, da Constituição Federal.
§ 3~ A concessão de empréstimos ou financiamentos doTesóuro·Nacional a Estado, Distrito Federal
ou Municípío; íriCiusive às suas entidades da Administração Indireta, fundações, empresas e sociedades controladas, fica condicionada à comprovação a que se
refere este artigo."
Pouco depois de iniciada a execução do OGU paia 1991,
o Poder Executivo, a pretexto de definir critérios e condições
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para transferência de recursos financeiros do Tesouro Naci<r
na1 mediante convênios a serem firmados por órgã:os da Administração Federal, instituiu; com alegado arrimo no. artigo
acima-transcrito,-requisíto noVO~ não PtéVisto Íla l.bb'para·
aquele exercício, ao estabelecer no art. 5~'_, parágrafo úniCO,
do Decreto n 9 20, de 1~ de fevereiro de 1991, que para se
candidatar á transferência de recursos financeiros da União
o Estado, o DistritO Federal ou o Município deveria comprovar, ainda, a existência de recursos como contrapartida, que
não poderia ser inferior a 30% (trínta por cento) do montante
de recursos a serem desembolsados, pela União, para cada
projeto ou atividade_.
A ilegalidade da exigência dess_e novo requisito já foi
reconhecida por órgãos do próprio Poder Executivo, como
se pode verificar de manifestação-da- Consultaria Jurídica do
Ministério da Saúde, no Processo n' 25.000.002196/92-71, originário de experdiente da Câmara dos Deputados, questionando a mencionada contrapartida.
Para melhor compreensão do assunto, cabe aqui reproduzir as conclusões da aludida manifestação, in verbis:
"Decerto, é indiscutível que a exigêriCi3-da contra- ·
partida fixada pelo parágrafo únicO do art. 5<> do Decreto n9 20/91, pode ser dispensada nas transferências dos
recursos financeiros a Estados, ao Distfitõ Federal e
a Municípios, provenientes das dotações nominalmente
identificadas na Lei Orçamentária anual, tendo em vista que o decreto, ato privativo do Presidente da República, ccirD.O Chefe do Executivo? para "levar a cabo,
precipuamente, a tarefa de executar fielmente as leis",
no dizer de Manoel Gonçalves Ferreira (in Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva, pág. 369 usqtie
372), não" tem o poder de obrigar a exigir a contrapartida no -caso das transferências de recursos financeiros provenientes de Lei Orçamentária - embora
autorizativa, lei formal- em função desta ser hierarquicamente superior, só podendo sofrer restrições por
um comando normativo pelo menos na mesma bierar~
qui a.
Cabe ainda acrescentar que a nova Lei de Diretrizes
-Orç3ineõtárias p-ara O -ano de 1992 (LEii n~ 8.211, de
22 de julho de 1991), também não registra a exigência
de contrapartida, e mesmo que, ainda, esteja em vigor
o Decreto n9 20/91, pelos motivos já aporitados, a AdministraÇão Pública Federal não está obrigada a exigir
cOritraparti(fa riaS úansferênciilS de-recurso-s financeirOs
a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, prove-·
nientes de dotações nominalmente identificadas na Lei
Orçamentária anual." (grifos nossos)
Não obstante a meridiana clareza desse posicionamento,
o Poder Executivo continua ã insistir- na exigêriciâ- da malsinada contrapartida, sendo de assinalar que, para as transferência feitas à conta do OGU ora em execução~-tãreXígêiiCia
decorre de simples H Instrução Normativa", que a institui,
tal como o Decreto n9 20/91, ao arrepio da Lei de Diretrizes
Orçlamentárias em vigor (Lei n• 8.211191).
Com efeito, estabelece a Instrução Normativa n9 4, d_e
5 de maio último, da lavra do Sr. Diretor do Departamento
do Tesouro Nacional, ipsis verbis:
"Art. 29 A participação financeira será requerida, pelo interessado, ao titular ou .autoridade delegada do Ministério, órgão ou entidade_ao qual o programa esteja afeto, acompanhada do respectivo Plano de
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ORDEM DO DIA

Item 1:
VII -contrapartida do executor (financeira e/ou
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
recursos materiais e humanos que possam ser valeraN' 19, DE 1992
dos), correspondentes a, no mínimo, 30% (trinta por
cento) do_ valor a ser desembolsado pelo concedente,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos Uo art.
para cada projeto ou atividade".
375, indS{) VIII, do Regimento Interno, combinado
Ora, segundo expresso comando cons_titucional, cabe ao
com o arL 64, § 2•, da Constituição.)
Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da RepúVotação, em turno único, do Projeto- de Lei da
blica, dispor, dentre matérias de competência da União, sobre
Câmara n' 19, de 1992 (n•2.154/91, na Casade origem),
diretrizes _orçamentárias e orçamento ariual (CF, art. 48, II).
de inici_ativa do Presidente da R,epú_6HCa, -qUe _dispõe
Como se vê, trat.ã-se de matéria sujeita ao princípio da
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos
reserva de lei formal, insuscetível, por isso, de disciplina por
do poder público, e dá outras providências, tendo
via de ato normativo diverso, principalmente, se de grau hieParecer, proferido em Plenário~- Relator: Senador
rárquico inferior, como é Q Cãso.
MauríciO Corrêa_, ·raVOfáVel ~o ProjêiO''é'"ãs ·Emendas
n'1-' 2 e 3; nos termos de- substitutivo que oferece;_ e
Essa constatação., num impulso inicial, nos levaria a procontrário à Emenda nç. 1.
por a utilização da perrogativa consignada no art. 49, V, da
Lei Maior, objetivando a sustação do a,_to em questão, via
Na sessão anterior foi lido o Requerimento nç. 355, de
decreto legislativo_.
autoria do Senador Maurício Corfêa, de preferência, pira
a votação do substitutivo sob o projeto-que não foi apreciado
Optamos, porém, pelo projeto de lei que ora formulamos,
por falta de quorum.
na certeza da sua viabilidade e da sua rápida aprovação, com
Em votação o requerimento.
a vantagem de que o Congresso Nacional, assim procedendo,
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer
estará a estabelecer preceito de caráter permanente, vedando
sentados. (Pausa.)
a repetição de exigências dessa natureza, o que rião ocorreria
.-Aprovado.
com a simples sustação do ato normativo inconstitucional.
Com relação à contrapartida sob comentário~ cumpre enO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE)
fatizar que admitir-se que o Poder Executivo confillue" a exi- -:-::__SL Presidente, peço a verificação de quorumco"m apoiagi-la importa, na prátíCa, inviabilizar transferências de recursos
menta dos Srs. Senadores Ronaldo Aragão. Nelson Wedekin,
do Tesouro Nacional em benefício de Estados e Municípios J!JUJ.hy Magalhães e Humb~rto Lucena._
mais pobres, exatamente aqueles que deles mais necessitam.
É, em outras palavras, subtrair recursos aos·-mais- pobres,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- É regimental
em proveito de quem, em tese,deles não tem premente necesõ requerimento de V. Ex~ Será feita a verifitã'ÇãO Solicitada.
sidade.
A Presidência pede aos Srs. Sena_dp_r~s que tomem assento nas respectivas bancadas, a fim de que se processe a verifiAdemais, fácil é perceber que a perpetuação dess exigência fatalmente induZirá alguns administradores públicos, prin- . cação solicitãda pelo nobre Líder Cid Sabóia de Carvalho
cipalmente no nível municipal, a simular a abertura de créditos com apoio de eminentes Colegas desta Casa.
A Presidência determina à Secretaria-Geral que anote
em suas leis orçamentárias, erri- descompasso _com sua real
a presença dos Srs. Senadores faltosos para as providências
capacidade arrecadadadora, uma prática que, decididamente,
indispensáveis.
em nada condiz com a boa condução dos negócios públicos.
(Procede-se à votação)
Sala das Sessões, 8 de junho de_1992.- S_enadora Júnia
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Marise, (PRN - MG)
.
Amazonino Mendes
(À Comissão de Assuntos Económicos- deCisãO termiw
Enéas Faria
nativa.)
Esperidião Amin
F. Rollemberg
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.O. projeto
Gerson Camata
lido será publicado e remetido à Comissão co·mpetente.
Hugo Napoleão
Esgotou-se h<;:tje o prazo da comissão parlamentar de_ inJoão Calmon
quérito criada pelo Requerimento n' 46, de 1992, destinada
Josaphat Marinho
a investigar os atoS- decorrentes da execução do Programa
Marco Maciel
Nacional de Desestatização. Maurício Corrêa
Meira Filho
A Presidência, à vista do disposto no inciSo II do art.
Saldanha Derzí
76 do Regimento Interno, declara extinta a Comissão.
Valmir Campelo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiVOTAM NÃO OS SRS. SENAIYORES:
dência con-voca sessão-- extraordinária a realizar-se hoje, às
Chagas Rodrigues
18h30min, destinada à apreciação- das Mensagens n"s 203 a
Cid Carvalho
206, de 1992, relativas à esc_olha de autoridade.
DiValdo Suruagy
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Humberto Lucena
Junía Marise
Passa-se à
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Jutahy Magalhães
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Eduardo Suplicy

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
João Calmon
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Josaphat Marinho
José Eduardo
]unia Marise
Lavoisier Maia
- Lourival Baptista
Maurfcio Correia
Meira Filho
Saldanha Derzi
Valmir Campelo

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antonio Mariz
O SR. PRESID~NTE (Mauro Benevides)- Vou proclaCid Carvalho
mar o resultado.
Divã/do Suruagy
Votaram SIM 12 Srs. Senadores; e NÃO 12.
Eduardo Suplicy
Houve uma abstenção.
Humberto Lucena
Total de votos: 25
José Richa
Vamos aplicar o dispositivo regimental, suspendendo a
Jutahay Magalhães
sessão por dez minutos, após os quais faremos uma rioVã Magno Bacelar
verificaçãO.
-Nelson Wedekin
Antes, porém, a Presidéncia pede aos Srs. Senadores
Ronaldo Aragão
que se encontram em seus gabinetes, que venham ao plenário.
Ronan Tito
Está suspensa a sessão.
·
Ruy Bacelar
(Suspensa às I 6h43min; asessão é reaberta às I 6h50
O SR. PRESIDENTE (Ma!'ro Benevides) - Votaram
min.)
"SIM'' 18 Srs. Senadores; e "NAO" 13. _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Está rea·
Total de votos: 31.
berta a sessão.
Presentes 31 Srs. Senadores. Não há quorum para-apreA Presidência pede aos Srs. Senadores, já que se vai
ciação dessa matéria o que, por imperativo cOnstitucional,
processar a verificação de quorum, que todos tomem assento
embarga a Ordem do Dia.
nas respectivas bancadas, a fim de que se possa constatar
O item n9 1 fica com a sua votação adiada.
precisamente se há ou não número para apreciar essa importante matéria.SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) :::.:.~os itens
A Secretaria-Geral da Mesa está procedendo às anotaç_ões · de n~ 2 a 45 ficani com a sUa: apreciaÇão sobrestada, nos
de praxe para, se for o caso, a Mesa adotar as providências
termos·do § 2• do art. 64 da Constituição Federal.
legais cabíveis.
São os seguinteS os itens sobiest3.d6s: -A Presidência pede aos Srs. Senadores que estão nos
-2seus gabinetes que demandem ao Plenário imedi3.tamenfe,
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO N• 27, DE 1992
a fim de que se processe a verificaÇão de quorum solicitada
pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho com o_ apoio
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parádos Senadores Ronaldo Aragão, Jutahy Magalhães e Maurício
grafo único, do Regimento Interno.)
_ _ ___ _
_
-Corrêa.
· DiScussão, em turno úniCo;âo Projeto de Decreto LegisAqueles que solicitaram verificação de quorum em apoialativo n• 27, de 1992 (n• 30/91, na Câmara dos Deputados),
mente ao Senador Cid Sabóia de Carvalho estão em plenário,
que aprova o ato que renova a conce-ssão outorgada à Rádio
legitimando, portanto, o pedido formulado em tempo hábil.
Emossora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
A Presidência pede aos Srs. SenadQres que tomem assensonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado
to realmente nas suas bancadas. É possível que, se existír
de Mato Grosso. (Depenânedo de Parecer.)
quorum hoje, tenhamos que realizar uma sessão extraordi-3nária para apreciar a indicação de três autoridades, indicações
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO N• 28, DE 1992
que aguardam já há vinte dias a manifestaÇãO Conclusiva e
__
soberana do Plenário.
(Tncluíd.o em Ordem do Dia nos termos do art. 353-, paráTodos os Srs. Senadores já tOiriáfifiri-aSSento nas suas
grafO único, do Regini~nto Interno.)
--·
bancadas? Vai se processar, portanto; a verifiCação de quoDiscussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1992 (n• 31/91, na Cãmara dos Deputados),
rum.
que aprova o ato que outorga permissão à Rede Itapuã de
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Rádios Ltda.,. para explorar serviço de raiodifusão sonora
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
na Cidade de Júlio de Castilhos, EstaáO dó Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)
Dario Pereira
E/cio Álvares
-4Eneas Faria
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1992
Esperidião Amin
(InciUlào em Ordem do Día nos termo·s do ait:. -353, paiáGerson Camala
grafo único, do Regimento Interno.)
Henrique Almeida
Discussão em turno único, do Projeto de D'eCreto LegisJarbas Passarinho
lativo n• 29, de 1992 (n' 37/91, na Câmara dos Deputàdos),
João Calmon
que aprova o ato que outorga à concessão Rádio Jaguaribana:
Jonas Pinheiro

o

de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
Parecer.)
-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.353, parágrafo único, ~o Regimento Interno.)
Discu-ssão;-em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1992 (n• 48/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos- do art. 353, parágrafo único, ·cto Regirnento__Interno.)
DiscUssão, ein turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

n~
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31, de 1992 (n9 49/91, na Câmara dos Deputados),

que aprova o ato-que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de_ sons
e imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiâs. (Dependendo
de Parecer.)

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 351, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 32, de 1992 (n• 50/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 33, DE 1992
(IriCTUídCierii Otâem-ao-Dia ifõs-termos do art. 353, parágrafo único, do RegiljJ.Cnto Interno.}
_ __
Discussão, eril turno úilico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1992 (n' 52191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permiSsão à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO-sonora
na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Geraís-. (Dependendo
de Parecer.)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO Ne 34, 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• 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga- permissão à Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISI-ATIVO.W35, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, patágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de-Decreto Legislativo n• 35, de 1992 (ri• 57/91, na Câmara-dos Deputados),

que aprova o ·ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do SuL (Dependendo de Parecer.)
-11PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 35;3, parágrafo uníco, -do Regimento Interno.)
Discuss-ão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permtssãó á Rãdio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na
Cidade de Matuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO N' 37, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 353, parágrafo único, do Regi~ento Interno.)
- Discussão, em tUrno úniCõ, do Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),
que-aprova ó ato que renova a perrriissão-oütorgada-à Rádio
Stéreo Pérola de Birigui FM: Ltda., para explorar serivço de
radiodifusão sonorã em frcqüência modulada na Cidade de
Birigui, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regim_ento_Interno.)
.
Di$cussão, em ~urno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1992 (n• 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Pareeer.)

-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'39, 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 9 39, de 1992 (n!> 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato quê outorga: permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
-15-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pafágrafO único, do Regimento Interno.)
_ Discussão, em turno único-, do Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1992 (n' 88!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova·a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para e,.,xplorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do
SuL (Dependendo de Parecer.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 41, 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• 41, de 1992 (n' 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova à permissão cutorgada à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Juazeiro, Estad_o da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)
-17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 42, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Pi-ojeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Passo_Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-18-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 43, DE 1992
(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
DiscussãO, em ttifhb único, do Projeto- de Decreto Legislativo n• 43, de 1992 (n• 102/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova -o ·ato que outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão- sonora ria cidade de
Ipirá, Estado da Babia. (Dependendo de Parecer.)
-19PROJETO DE DECRETOTEG!SLAtlVO
N• 44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos ternios do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1992 (n• 121191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que _outorga ~onces-sãd_ã-Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 45, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos terriloS do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)

Junho de 1992

DisCussão~ em turno únic-o, do Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1992 (n' 131191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Man1ia, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
-21-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO
N' 47, 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• 47, de 1992 (n' 73/91, na Câmara dos Deputados),
-que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)
-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 48, DE 1992
(Incluíd_o em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do RegimeiltO Interno.)
Discussão, em turno único~ do Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n• 92/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
-Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em orida média na cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia. (Pependendo de Parecer.)
-23-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 49, DE 1992
(Incluído em Ordem âO Dia, nOS teimas do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara dos Deputados),
que apíova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Brilhante, Estado do MatoGrosso do Sul. (Dependen-do ctC Parecer.)
-24PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
..
Discussão_, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 40, de 1992 (n' 2.629/!12, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 15• Região, com _sede em Campinas-- SP, e dá outras
providências. (Dependendo de Par.ecer.)
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 46, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-·âo art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n 9 46, de 1992 (n"' 2.627!92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal _Regio-nal do Trabalho
da 10• Região, com sede em Brasma·___: DF, e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)
_,26-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 51, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos têrmos do ari. 3~6. c,
do Regimento InterneT)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 51, de 1992 (n' 2.473(91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que reajusta perisãà-eSpeeiã.l concedida pela Lei n' 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Maria
Carolina Vasconcelos Freire. (Dependendo de Parecer.)
-27PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 52, DE 1992

que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozónio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo de
Parecer.)
-30-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 55, DE 1992
(InclUídO -em Oiderii do Dia, nóS terinos dO ãrt. 336..,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de !992 (n' 184/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova ao texto da Conversão _sobre Zonas Úmidas de
Importância Internacional, Especialmente como Habitat de
Aves Aquáticas, concluída em Rarnsar, Irã, a 2 de fevereiro
de 1971. (Dependendo de Parecer.)
-31PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 56, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo n' 56, de 1992 (n' 188/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos PerigosoS e sua Eliminação, concluída em Basiléa, Suíça, a 22° de março de 1989.
(Dependendo de Parecer.)
-32-

(Incluído em Ordem do Dia, rios tettnos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicoy do Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1992 (n' 94/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Dii'etora do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-28-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 53, DE 1992
(Incluído em Ordem do Día, nos termoS do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 53, de 1992 (n' 96(92, na Cârit'araccdos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Deses-tatização. {Dependendo de Parecer.)
- 29-c

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 54, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia, nos--termos·do art .. 336,
c, do Reghnento Interno.)
.
.
·
DiscUssão, em turno úniCO, do Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1992 (n' 160/92, na Câmara dos Deputados),

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 23, DE 1992
(Incluído em Otdem do Dia nos termos do _art. 336, c,
do Regimento· Interno.)
Discussão, _em turno único, do Pr_ojeto de Resolução n9
-23, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n 9 15S, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
-33--

MENSAGEM
N' 200, DE 1992
-- (Incluíd~ em_ Ordem do Dia nos tert:nos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
.
Mensagem n~ 200, de 1992, através da qual o Presidente
da República solicita autorização para que a União possa
ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor
dç cinqüenta e cinco milhões de ~ólares clearing Hungria,
júrjtO _à Metrimpex Trade, Servi_çe And Investiment Company
Limited, destinada ao financiamento integral da aquisição de
peças de reposição, materiais e equipamentos para diversas
instituições federais de enSino. (Dependendo de Parecer.)
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REQUERIMENTO N' 112, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 112, de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
termos regimentais, a transcriçãO, ·nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
de 29 de março de 1992, intitulação "Desafio ao Congresso
Nacional".
-35REQUERIMENTO N' 161, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, -a traOSCtiÇãtf; -nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados pelo Pr_esidente da República,
por ocasião das cerimónias de posse do Miillstro~Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
-36-

Junho de 1992

do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câniára dos DepUtados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
-40-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 107, DE 1991
DisCussão, eni tu:riJ.o único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n' 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatõrió de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob o n• 40, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.

-41-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE 1991
Discussão, em turilo único, do Projeto de Lei do_ Senado

REQUERJMENTO N' 171, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 -171, de
1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solicitando,
nos termos regimentais, a transcriç_ão~ nos Anais do Senado
Fede_ral, do editorial "Polivalência do Metrõ", publicado no
jornal Correio Braziliense, edição de 20 ele abril de 1992.
-37REQUERJMENTO N• 203, DE 1992

fl9 26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo

Aragão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo
PARECER favorável, sob n' 39, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.

-42-

PROJETO DE LEI DO. SENADO N• 106, DE 1"991
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado
106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
acrescenta dispositivos ao 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, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
·
·
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece_.n~

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 203, de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos
termos regimentais, a- retirada do Projeto de _Lei do S~nado
n'? 287, de 1991, de sua autoria, que <~Altera a denoininação
da Superintendência da Zona Franca de Manaus -SUPRAMA".

-38-

-43-

REQUERIMENTO N' 267, DE !992

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 174, DE 1991

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 267, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do RegimentO Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Soci.al e Caixa Económica Fecleral e dá outras providências.
--

(Incluído em Ordem do Dia nos teonos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei do Senado
n9 174, de 1991, de autoria do Senador Maurício -Corrêa,
que considera contravenção penal a exigência de ex3me Telativo a estado de gravidez para contratação de emprego tendo,
PARECER de Plenário, Relator: Senador Carlos Patrocínio, favorável. - --

-39-

:.._ 44-

REQUERJMENTO N' 268, DE 1992

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1991

Votação, em turno único, do Requerimento n 9 268, de
1992, do Senador Eduardo. Suplicy, solicitando, nos termos

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

Junho de 1992
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Discussa.o, em turno único, do Projeto de Resolução n~
94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera, no Regimentólnletrfõ-do Senado Federal, a tramitação
de requerimento de remessa a determinada Comissão de matéria despachada a outra, tendo
_
PARECER-de Plenário, Relator. Senador Áureo Mello,
favorável.
-45-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 1, DE
.
1992
Discussão, em primeiro turno. da Proposta de Emenda
à Constituição n' 1, de 1992, de autoria _do Senador Epitácio
Cafeteira. que acrescenta alínea c ao inciso III do art_._ 150
da Constituição Federal. (2~ sessão de_discu_ssão.)
0-_Sr. Levy Dias- Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. LEVY DIAS (PTB- MS. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) --Sr. Presidente, como o meu nOnj.e não saiu
no placar, eu gostaria: que V. Ex~ fizesse constar ã. minha
presença.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência ·consigna a presença do nobre Seriador Levy Dias, já
que o seu nome não foi destacado no painel.
_
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurSo".) -Sr:- Presidente e Srs. _Senadores, desejo
ocupar este microfone para faZei' um registro e~ tanto qtiànto-possível, prestar um esclarecimento a respeito de máfériã: qUe
é da niaior irn.pórtância-para -o meu Estado e que foi objeto
de uma denúncia.
Refiro-me à denúncia formulada pelo Senador Eduardo
Suplicy concernente às obras d_a BR-lOl, do meu Estado.
Quero dizer, em primeiro lugar, que a: duplicação da
BR-101 é uma aspiração fundada sobre cruzes das centenas
de mortes que ocorrem no território catarinense sobre o leito
desta rodovia, que é lúgubre mas justificadamente conhecida
como a Rodovia da Morte.
Não concluí a pesquisa, mas não incorrerei em eiTo se
afirmar que pelo menos 14, dos 19 Parlamentares catarinenses
com assento nesta Casa e na Câmara dos Deputados, apresentamos emendas ao projeto do Orç_am_ento da União referentes
à duplicação da BR-101.
A primeira parte da denúncia formulada pelo Senador
Eduardo. Suplicy _era de que as emendas acolhidas no O içamento federal eram ~~ responsabilidade exclusiva do_ então
- Relator, Deputado RiCardo Fiúzã-.
Já na oportunidade em que tais denúncias vieram à baila,
há cerca de dois meses, o atual Ministro Ricardo Fiúza disse
que o Senador Esperidião Amin e o Goyemador Vilson I).leinubing o procuraram para preservar tais emendas no corpo
do OrçamentO (e<ieral.
Disse então - e digo, hoje;--riõvamente - que issú é
verdade.
As emendas acolhidas não foram de minha autoria factualmente. Porém, subscrevi emendas de igual teor, até poro--

--

--
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que as noventa e oito emendas que ofereci ao orçamento
fóia:ffi, como regra, firmadas por"mün, sim, p·osto que emendas
coletivas não eram aceitas, mas foram todas produzidas pelo
que chamamos Fórum de Santa Catarina. Esse Fórum congrega quase toda a Bancada Federal do meu Estado, ou seja,
a emenda objeto da acusação do Senador Eduardo Suplicy
não foi de minha autoria. A primeira emenda nesse sentido
foi de autoria do Deputado César Souza, do PFL do meu
Estado. Mas não pude, não quero nem, em absoluto, pretenderia omitir que lutei, luto e lutarei pela obtenção de recursos
para essa obra.
Esta é a primeira parte do esclarecimento que fiz naquela
oportunidade e que relembro agora.
Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para abordar a segunda parte da denúncia, que versa sobre acusação que o=
Senador Eduardo Suplicy fez de que a modalidade de concorréncia estaVa eivada de vício.
O Senador Eduardo Suplicy foi a Santa Catarina - eu
lá não estava na_ oportunidade em que S. Ex• visitou o ineu
Estado - , participou de reurtiãO na Assembléia Legislativa,
parece-me que visitou trecho da Rodovia da Morte e foi,
inclusive, recebido pelo Governador do Estado.
A acusação do Senador Eduardo Suplicy qu~ quero aqui,
de público, repelir, diz respeito à modalidade da concorrência.
(Não sei se iriterronipo o -meu pronunciamento para que
o Senador Eduardo Suplicy possa receber as suas instruções
ou se S. Ex~ pode me ouvir. Como tenho a impressão de
que são irriportantes as instruções, vou parar por alguns segundos. Como S. Ex~ já recebeu _as instruções, volto ao meu _
--discurso.)
O Tribunal de Contas da União recebeu uma consulta,
na modalidade de praxe, ou seja, que ainda que não especi- fique ilome, tipifica a situação e, por unanimidade da Câmara
competente, acolheu a consulta decidindo, no-último dia 4
de junho, portanto na sexta-feira da semana passada, que
aquela modalidade de licitação, que tinha sido ínquinadã de
viciada, preenche as condições de moralidaçle e, de legalid-ade;
e mais, ao término da decisão -vou dar como lido o texto,
pois não vou ler as 10 páginas do resultado da decisão do
Tribunal de Contas da União -decidiu dar conhecimento
dessa decisão aos ilustres consulentes, que são O- Governo
do Estado de Santa Catarina, através do seu Secretário de
Transportes e do Procurador-Geral do Estado, e cito ao não
menos ilustre Senador Eduardo Matarazzo Suplicy; b) ao Sr.
Diretor-Geral do DNER; e c) ao Senhor Secretário de Controle Interno do MiniStério dos Transportes e das Comunicações. Data da sessão, 4 de junho de 1992.''-Portanto, este
segundo tópico da denúncia deve, na minha opinião, ser, de
público~ considerado como satisfeito.
E antecipo que há ainda um terceiro_tópico, sobre o
qual pretendo falar quando dispuser dos elementos. É o tópico
referente à tabela de preços praticados nessa licita:ção. Abstenho-me de falar sobre esse assunto hoje, muito embora disponha aqui de elementos técnicos do DNER, porque em função
da visita do S_en_ador Eduardo Suplicy, o Governador do Estado decidiu obter um laudo do CREA., e enquanto o laudo
não chegar, creio que os elementos já disponíveis não devem
ser utilizados - refiro-me ao parecer do próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, órgão instrutor
desse modelo de licitação.
Quero frisar que dois dos pontos da propalada denúncia
devem ser rebatidos, no caso do interesse peculiar de Santa
Catarinã. respeitado o i_nteresse público nacional. Refiro-me
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à origem das dotações orçamentárias do Orçame-ntO da União,
que foram efetivamente geradas por iniciativas de Parlamentares catarinenses. em número de pelo menos quatorze, compreendendo Bancadas de vários Partidos_; c quanto à questão
do processo licitatório, o órgão competente para sobre o modelo de concorrência adotado se pronunciar ter-se pronunciado preventivamente, respondendo consulta que o Governo
- do Estado de Santa Catarina.
Cumpro, portanto, com o meu dever de, com a lealdade
que cobrei do Senador Eduardo Suplicy quando S. Ex~ fez
veicular essa e uma denúncia anterior sobre a Eletrosul, assomar à tribuna- avisei-lhe que ia fazer isso, há poucos minutos, quando o encontrei - para dizer que, ainda que não
seja urgente o objeto do_comunicado e sobre ele. qualquer
discussão se possa travar, creio que é justo ocUpar esta tribuna
para dizer que o Governo do meu Estado cumpriu as duas
diligências que era mister cumprir de maneira satisfatória,
tudo indicando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que dentro
de alguns dias, se outros obstáculos não surgirem, o in(cio
das obras da duplicação da BR-101 possa deixar de ser uma
carência mortífera, geradora de morticínio, para ser pelo menos um começo de perspectiva de solução.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador
Eduardo Suplicy.
· O Sr. Eduardo Suplicy -Prezado Senador E~peridião
Amin, em primeiro lugar quero agradecer a atenção de V.
Ex~ em ter me aviscido previamente de sua comunicação~ Acredito até que tenho tido a oportunidade de estar quase sempre
presente quando V. Ex• faia, V. Er que é um dos mais assíduos
Senadores desta Casa; felizmente tenho tido a oportunidade
de muito aprender com V. Ex~., nos momentos em que discordo e naqueles em que concordo com V. Ex~
.
O SR. ESPERIDIÃOAMIN- Muito obrigado, nobre
Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy- E com respeito a essa questão,
vamos por partes. Em primeiro lugar, no quê ··diz respeito
à autoria da i:menda sobre a obra da duplicação da BR-101,
no trecho Iguaçu-Palhoça, esclareço que desde o momento
em que trouxe esse assunto à baila, conversei pessoalmente
com o Ministro Ricardo Fiúza, que havia sido o Relator-Geral
e que havia assumido a autoria da emenda por indicação de
V. Ex~ e de outros Senadores e Deputados. Inclusive, V.
Ex~ também me esclarecera, à época, este assunto sobre o
qual, eu, de maneira alguma, voltei a questionar. Soube, indusive que, na semana passada, houve a distribuição, no-congresso Nacional, de um doc~mento apócrifo. Quero esclarecer
que nada tenho a ver com esse panfleto, feitO coin material
caro e no qual, inclusive, está registrado o meu nome. por
ter sido quem levantara esse assunto; porém não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse documento apóctjfo e eu transmiti, pessoalmente ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Nobre SenadorEdu...rdo
Suplicy, V. Ex~ concede-me um aparte?
O Sr. Eduardo Suplicy- Pois não, nobre Senador.
O SR. ESPERIDIAO AMrN ~Quero iníerromper neste
momento. CaSUalmente, o documento chegou a meu conhc~:ei
mento. Eu, realmente, o achei muito rico, com papél couché,
e só quero esclarecer que uma das abordagens que faço aqui
é essa. Que nesse documento, independentemente de qual-
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qu( r incursão náutica que se atribua ao Ministro RicardO-.Fiúza, está estabelecida uma relação de causa e efeito nesse documento, repito, entre a emenda ao orçamento e a concorrência.
Por isso é que fiz queStão de hoje abo-rdar· a ()rige~ ~a emeltda.•
pãra deiXar, definitivamente, não é nem esclarecido, repisado,
que, se querem resp-o-nsabilizar o Sr. Ricardo Fiúza pela dota~
çáo orçamentária, eu quero ser responsabilizado junto, porque
isso, no meu Estado, me faz bem. É importante ter lutado,
como lutei, para que essa dotação constasse do orçamento,
muitu embora, repito, não seja o autor desta emenda, eu
fui um dos seus proponentes, mas, não sou o autor.
Eu atalhei V. Ex~ porque se este assunto já está esclarecido, tanto melhor, é que ele voltou, ele_ aflorou no corpo
deste- eu nem posso dizer que é um folheto, é um portfólio
-em que o primeiro tópiço abordado é a emenda.
Devolvo a palavra a V. Ex~ com _o ~mior respeito._
O Sr. Eduardo Suplicy- Inclusive disse ao Ministro
Rl~rdo Fiúza que eu veria Como uma relação distanciada
o fato dele ter sido proponente dessa emenda específiCa e
depois ter havido a questão toda do sobrepreço, porque as
decisões eram longínquas. O que me impressiona mais na
relação do Governo com a OAS não é propriamente esta
obra, estou de posse de um levantamento recebido pelos represenümtes dos trabalhadores no Conselho Curador do Fundo
de__Garantia por Tempo de Serviço e ali verifiquei que, de
aproximadamente 100 projetes aprovados em 90/91, Se não
me engano, 22 eram aprovados pela OAS. O próprio Diretor
Superintendente. Léo Pinheiro; -da OAS, ainda ontem me
visitou, procurando esclarecer fatos e informou-me que, no
total dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a OAS tem aproximadamente 9% dos recursos em obras
realizadas por ela. Então, de fato há um relacionamento muito
forte e não há dúvida de que ela é uma das gra.ndes empresas.
Mas essa é uma OtJt_r;:a questão. Agora, no que diz respeito
·ao segundo ponto, reitero mais um pequeno esclarecimento:
A Folha de S. Paulo ao publicar essa matéria, ·na primeira
vez, publicou na mesma página e~ que constava um outro
assunto, relativamente às emendas __efetuadas após a redação
final do orçamento ter sido aprovado. Reitero um esclarecimento, já prestado a V. E~, mas que creio oportuno: Se
a Folha de S. Paulo naquele dia induziu a pensar que essa
era uma das emendas feitas posteriormente, repito: esta, não!
Esta é _das emendas que foram aprovadas no perfodo correto,
plenamente legal e que não questiono. No que diz respeito
à questão da "nota técnica", expresso meu_ sentimento diante
do parecer da Sr* Ministra Relatora, Élvia L. Castello Brapco,
que foi aprovada pelo Plenário e pelo Presidente Carlos Atila
Alvares da Silva ...
O SR. ESPERIJ?IÃO AMIN -Por unanimidade.
O Sr. Eduardo Suplicy - ... , Porque há, no mínimo,
que se chamar a atençãq para um fato da maior importância:
Qual foi o parf'cer em que a sr~ MiniStra se --~_as~ou Z Porque
o parecer q1.. i:oi feito pelo Sr. Inspetor-Geral, com clareza,
chegou à seguinte conclus~o:_"A- análise dos autos conclui-se
na primeira TGCE com a coD.Cordância ... (página?

O SR. SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Senador
Eduardo Suplicy, V. Ex~ poderia me inforiD.ar -qual a página
da sua leitura para que_e~ pudesse aco~panha~?
.
O Sr. Eduardo Supiicy - Página dois do voto ... com
a concordância do Sr. Inspetor - Geral e conclui: a) A modalidade de licitação descrita na consulta não está pre-

-----~~~~~~~~~~~-
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vista no Decreto-Lei n<? 2300/8-6;-pOrta!ltO nã_o está autorizada

por lei;
b) O critério de desempate pela nota técnica é ilegal,
de conformidade com o Art. 6~' Decreto Q9 30, de 7 de fevereiro_
de 1991;
c) O procedimento adequado a ser considerado, no atual
estágio", de todas as concorrências pú_~licas homologadas ou
em vias de o ser, é a anulação integral do certame na forma
determinada pelo Art. 39 do Decreto-Lei n' 2.386.
ou-sej3.-;-em que pese ter sido publicado e homologado
o edital, previamente à decisão do Tribunal de Contas da
União, do seu plenário, por unanimidade, que não mais se
aceitaria a decisão baseada na questão do desempate por nota
técnica, abriu-se uma exceção neste caso, somente para o
período entre aquela data da publicação que já iniaginava
fosse definitiv-a e agora. Ou seja, é como que se para a OAS
o Tribunal de Contas da União tivesse aberto UIIla exceção.
Eu aqui não vou queStionar, vou respeitar a decisão dos MiniStros do Tribunal de Contas da União, mas eu não posso <!eixar
de expressar a minha estranheza sobre esta verdadeira ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Edua[do Suplícy,
V. E~ vai me_ permitir. Tornei conhecimento de uma decisão
do Tribunal de Contas da União.... _____ "· _
O Sr. Eduardo Suplicy- Sim. Compreendo, mas ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Tive _a oportunidade de
dizer a V. Ex\ outro dia, quando V. E~ contestou a questão
do outro problema, que são os preços. que peço não seja
abordado hoje, porque vou aguardar, já que o Governador
do Estado, que é o responsável pela obra, diz que vai aguardar
0

~i;~~~: ~:b:::~~r ~~:~~~~· f~~~~~.nq: a~~~rr:~~~~~~~
a um árbitro, temos que acolher a sua decisão.
O Sr. Eduardo Supllcy - Vou acolher, Senador Esperídião Amín.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se quando ouvimos do
árbitro uma sentença que nos desagrada, levantamos suspeita
sobre ele, estamos concitando os nossos pares à rebelião,
à insurreição, nO se-ritido exato, sem qualquer conotação polítiCa da palavra. Porque, se recorro ao árbitro, ele diz: "é
pedra", e digo: '"O árbitro se enganou. Esse sujeito sempre
vê errado." Então, a partir daí, não se trata nem de desobediência civil, trata-se de subversão. A origem_ Oa_ palavra subversão, ·que foi deformada por vários usos e costumes, é esta:
é quando o cidadão, que recorreu a um_ árbitro, discorda
da decisão que foi proferida por ele.
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O_Sr. Eduardo ~uplicy- Mas eu li.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não li todo o relatório,
Ii citação, mas essa citação que V. Ex~ mencionou, que está
na página 2, é demolida na página 3. O_ voto tem que. ser
lido não apenas naquela parte que, aparentemente, va1 ao
encontro do raciocínio de V. E_x~, é sóJer a página 3:
"O Decreto-Lej n<:> 2.300, d~sPe os primeiros meses
de sua vida, mo_strou-se um diploma lacunoso e impreciso, impondo difiCUldades de inteq)fetação aos administradores, tanto que - estou citando, página 3 -8 meses depois de sua entrada em vigor foi alterado
pelo de n' 2.348, de 29 de julho de 1987, que por
sua vez, menos de 2 meses depois, foi alterado pelo
de n"' 2.360, de 1987. Outras normas de menor hierarquia introduziram-lhe alterações."
_ . .
Deixo de citar_ alguns trechos e passo ad1a~te.
"Irregularidades e distorções causadas mmtas vezes por interpretações inexatas do texto legal motivam
numerosas decisões do Tribunal sobre os_mais div~rsos
aspectos da lei."
_
Quanto à precariedade da questão, V. Ex~ tem toda razao.
Houve uma CPI aqui, presidida pelo Senador Ruy Bacelar,
da qual resultou, Senador Eduardo Suplicy, um projeto de
lei, que o Senador Elcio Alvares nos deu a conhecer há cerca
de 15 no máximo 20 días. Que a questão é lacunosa, está
no prÓprio texto. Agora, daí V. E~, por quem ~enho o ~aior
respeito, depois de conhecer a decisão do Tnbunal, ~1zer:
"nem sei o que pensar disso." A decisão foi essa. D1go a
V. Ex' com a maior tranqüilidade: vamos aguardar o· laudo
do CREA. Não o conheço. Porque esse laudo vai falar sobre
preço e aí vou à tribuna de novo, Senador S.uplicy, abordar
o assunto. E quero dizer a V. Ex~ que o farei com resultado
. favorável ou contrário aos interesses de aceleração da obra.
Digo-lhe mais: esperava que V. E-x~ abordã.sse esse assunto esta semana, porque tenho certeza que V. Ex\ que est~
mais bem informado do que eu, deve ter tomado conhect~
mento dessa decisão antes de mim. Recebi este papel hoje
às 14 horas.
O Sr. Eduardo Suplicy- Recebi ontem, Senador.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois é, V. Ex• está mais
_bem informado do que eu e não me disse nada, não foi amigo
de Santa Catarina, não foi justo.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Esperidião Amin, V.
Ex4 sabe o quanto estamos atarefados com o problema da
CPl e não tive tempo para estudar o assunto e dialogar com
V. Ex• da maneira como V. E~ merece.
--

Então estou atalhando V. Ex• para lhe pedir: se V. EX'
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mais uma vez enalteço
quer cont~star a decisão do Tribun~l de _Contas da União,
a sua assessoria, que já produziu até textos a respeito disso.
pode fazê-lo, mas não pela via dess~ suspeição, ou ne~ :nesmo
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• há de concordar que
da dúvida. Estamos, Senador,_ dtante de_ uma dec1sao que
a matéria, pelo menos, levou-me à convicção de que tinha
podia ser contrária.
razão, tanto é que o parecer técnico, no qual se baseou a
O Sr. Eduardo Suplicy- Vou respeitar a decisão.
Ministra Relatara, dava razão ao ponto que fiz. Vou respeitar
o voto da Ministra Relatara.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É isso que lhe peço.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN :c- A decisão do Tribunal.
O Sr. Eduardo Suplicy -Vou respeitar, mas o que estou
ponderando a V. Ex• é que t~nto havi"': forte~ razões para
O Sr. Eduardo Suplicy- A- decisãO- do tribunal. "Nãó
a argumentação que apresentei o relatóno do mspe~or~ge~al
vou questioná-la, teria até o direitO âe fazê-lo --hoje seria
foi no sentido de dar razão ao ponto que levantei, mmto
o último dia-, mas ilãO vou fazé-lo, por qué? Porque acredito
embora a decisão final que está aqui no Voto-do relatório ... - -que o ponto principal está na questão do sobre preço. O Governador Wilson Kleinubing tinha inclusive aceito a proposta
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex• permite, Senador?
que eu havia formulado no sentido de que o Departamento
Quero dizer que não li o relatório.
- -
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de Engenharia, da Universidade __federal de Santa Caúirlna uma eConomia da ordem de 60 milhões de dólares, porque
e o IPT, ligado à Universidade de São PaU.Io - Instituto o preço pelo qual vai ser executada a obra, pelo que saiude Pesquisas Tecnológicas:..:..:... pudessem fazer um la'udo a r~s o resultado no edital, é da ordem de 107 milhões de dólares,
peito. Ele está fazendo-uina_consulta ao Cre" de S-antà.Cata- 130% superior em relação à tabela, do DER de Santa Catarina. Respeito o Crea daqueie Est3.dô~ irias·, ãvalio-qué,'súia -nn-a; perfazendo um diferença de 60 milhões e 500 mil dólares,
interessante_ podermos ter, também, os laudos desses dois _!1~--~ coisa pequena. Se for posível economizar iSso, quem
institutos. Não sou propriamente
Organismo para pedir sa"be pOSsa se utilizar esse excedente para duplicar um outro
e p ~ar os serviços profissiOnaiS dessas duas instituiÇões, -f:tl!Sse --trecho da própria BR-1 01. Gostaria de transmitir, até por
sent 1o. Mas vou preparar um ofício a elaS encaminhando que em -alguns órgãos de imprensa de Santa Catarina, volta
c meia sai uma matéria de que o Senador Eduardo Sup1icy
todo~ os elementos que tenho sugerindo -não venho nenhuma possibilidade de obrigai -Aue, ·ambos, façam um laudo, é contra Santa Catarina. Quero reinterar que sou a favor
porque jã hOUve ocasiões e.m que instilllfos; que sobretudo da realização da obra em Santa Catarina. Gostariã que esses
visam por suas práticas, o intc resse púbH.co, c-Omo os ligados recursos, que são do povo _\:)_~asileiro e do povo de Santa Cataàs universidades, fazem isso tté aponte própria. Então vou . rina. fossem aplicados da melhor forma possível. Então, vasugerir que ambos o até ? façam. Quefo' ft~ülSrnitir a V. Exf _mos aguardar o laudo do preço. Aliás, o Ministro dos Transque, ontem ainÇ.a, recebi a viSjta do Diretôr·-SUperintendente portes, Aff9nso _Camargo, que me recebeu há três semanas
e--a quetn entreguei a cópia do pronunciamento e dos doeu~
da OAS, Dr. Léo Pinheirf.?_,_ que· me irifor~6U que aquele
órgão terá também a iniciativa de pedir esses dois la1,1dos, mentos que entreguei ao Governador c aos Deputados da
o que também farei. Ele me disse: ''Se esses dois institutos Assembléia Legislativa de Santa Catarina, informou-me que
disserem que o preço deva ser menor, vamoS· cOnco-rdar com ele prõprio iria determinár à sua auditoria interna-:- o Ministério dos Transportes tem hoj~ urna espécie de auditoria interesse preço menor. Porque na avalizaçãO''.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V. Ex• vai me perdoar na ..=-para que fizesse a-çonferênCia dos preços. EntãO, vamos
mas fiz questão de não mencionar a questão do_ preço; não ter mais uma aferição que, avaliO, podetá con_cluir. por aquilo
que seja a defesa do interesse público. E, reiterando, Senador
conheço esse Senhor da OAS ...
_f3speridião Amin, não quis ter qualqUer- atitude de política
O sr-. Eduardo Suplicy- Foi ele que me Visítou.-.
partidária, não tenho n_ada para fazer qualquer ação contra
O SR. ESPERlDIÃO AMIN - ... Não entrei nessa nego- o Governador Vilson Kleinübing. dado que temos constatado
ciação que V. Ex~ iniciou com a OAS, V. Ex' c;;,stá negociando inúmeros casos dé sobn!preço, o -objetivo é apenas o de evitar
que isso ocorra. Muito obrigado.
com a OAS ...
O Sr. Eduardo Suplicy- Não é negociar ...
.
O .SR. E;SPJiRIDIÃO AMIN -Sr. Pr;;s;cÍente, gostaria
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Claro. Não é? V. Ex• de _f~~r dois comentáriOS finais depois do aparte do no_bre
dísse que eles lhe di?serarn que se houver um preço menor Senador Eduardo Suplicy.
eles darão desc.oqto. Isso. é .':l-ma negociação!
Primeiro, não obstante_S. Ex~ exerça_o mandato em nome
d,o Estado de São Paulo e todos estejamos,-sob-certo aspecto,
O Sr. Eduardo Suplicy- Sabe por quê?
a lamentar que o seu interesse vá se afunilando do ponto
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nem qucró saber o porquê de vista eleitoral, posto que é candidato anunciado a Prefeito
nem para quê.
de SãQ ~auto- e nisto não posso apoiá-lo mas, mesmo com
O Sr. Eduardo Suplicy- Mas vou diie;r 1 se me permite ·esse afunilamento dos seus objetivos políticos eleitorais. nunca
censttrei ó seu desejo de interferir, de buscar esclarecimento
V. Ex•
ou, até mesmo, de denunciar. E aqui repito o que S. Ex~
O SR. ESPERlDIÃO AMlN - Mas quero dizer a V.
Ex• que sobre a questão de preços. vamos--aguardar. É s6 disse, de uma maneira ·como não faria, porque tomei conhecimento de que me faria um documento. E antes da entrega
isso que lhe peço.
- -- .do documento que Sua Excelência faria por gentileza que
O Sr. Eduardo Suplicy -Está bom._ yamos aguardar. não houve, recebi um telefonema do Secretário de Transportes
lv!:.::., o objetivo maior, prezado Senador Esperidião Amin, de Santa Ct~.tarina, dizendo-me uma jornalista da Folha de
rrimeu.o .... dizer que sou plenamente a favor da duplicação S. Paulo afirmara que eu teria o documento de denúncia do
Senador Eduardo_ Suplicy e o Secretário precisava do docuda BR-101, entre lguaçu e Polo0ca.
mento para poder· se defender.
O SR. ESPERlDlÃO AMíi.;- Essa< ·•ma r>otícia impor--~·_Foi assim que me vi envolvido nessa questãO. Como este
tante que V. Ex~ nos traz.
epiS6dio secUndou Ç> da Eletrosul. que foi alvo de uma denúnO Sr. Eduardo Suplicy --Eu visitei, con:vúsei. com a ...:.,.,. no- mínimo esquisita, porque fOi um discurso dado cofio
Polícia Rodoviári~ de lá pude observar _conl Os meus olhos lido do ;:,enador Eduardo Suplicy, quero dizer que estes epíSõo intenso_ tráfego, o perigo da estrada, perguntei a respeito dios estão superados, mas eles existiram e constam dos Anais
dos índices de acidentes e me informaram que eram a1,tos. da Casa.
Mas eu também me reservo o direito de fazer compaEstou convencido da prioridade da obra, e a única questão
que coloco é que se essa obra pode ser feita conforme observei, rações de preço com São Paulo e irei fazer. Porque, quando
por aproximadamente 45 ou 46 milhões de dólares, seja pela Prefeito de Florianópolis abri uma concorfênCiá nacional, para
tabela de preços do DER ou do DNER, e os cálculos forem resolver o problema de coleta de lixo do mel! MuniCfpio.
Uma empresa --pelo menos uma, foi mais -de umaefetuados com base em ambas as tabelas, os pequenos -erros
que haviam sido levantados pelo Sr. Diretor_Po DNER foram que presta serviços à Prefeitura de Sãõ Paulo, na atual Admijá considerados e não modificaram o conteúdo maior do que nistração, apareceu em Florianópolis com preços de serviços,
eu apontei. Se assim for, Santa Catarina é qüe poderá ter preços que cobram da Prefeitura de São Paulo, atualmente,

·um
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que só não me çlcixarem de cabelo cm r.e, por absoluta impos-

sibilidade material de fazê:-lo. (Risos.) E claro que voU come-ntar a respeito disso quando julgar oportuno. VoU cOmparar-com os preços praticados no chamado bura_co do prefeito ~
era do Jânio Quadros, agora é da Luíza Erundina -,preços
que se fossem praticados em Santa Cata!iP:<i. --qúebrariaO o
Estado, sem falar nos preços cm cursos atualmente do metrô.
Todas elas obra.s_m_l,lnjc:ipais.
~0 Sr. Eduardo Suplicy- Obras doMetró em São Paulo?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Refiro-me às duas: a do
serviço e à obra do Vale do- Anb~n.gabaú. ob~as pratiéadas
com preços absurdos_ em n~lação aos praticados em Santa
Catarina. O M~_trô é um con_sQ_n:io, é Uma o_b_ra de responsabilidade do Estado,- haja vistã a_ notoriedade. Se ,eu não So\1:besse disso, a Polícia Federal, as transferênci,as do Ministério
Público de São Paulo já me teriam acudido para dizer que
a responsabilidade, inclusive patrimonial da obJ;a, é do Governo do Estado de S.ão Paulo.
. . ..
Trata-se de preços praticados, sem que haja uma denúncia, e com recursos do povo e muito mais sub~tanciais relativos
a obras e serviços que representam, talvez, mais importância
para São Paulo, cidade que é a locomotiva do Brasil; Estado
que é amigo de todo nós; onde já mo:rei_- tive o privilégio
de ser mun_íçipe de São Paulo. por um ano, em 1964. Mas,
nenhuma dessas três obras com o s~rviço inc_luído_representam
resposta a risco d_e~vida constante, a morte de famílias inteiras
que a BR-101 tem representado em Santa Catarina_.
_
Nós, que temos conseguido apenas chamar a atenção
do Poder Central no momento da desgraça, já não conseguimos nem chamar a atenção para as nossas mortes.
No último verão, Srs. SenadOres .- ~ aqui encerro o
meu pronunciamento-, os camin_hos foram bloqueados. Não
só a economia de Santa Catarina, mas a economia do Sul
do Brasil, recebeu um torniquete porque foi proibido o tráfego
de caminhões na BR-101, na tentativa de reduzir o morticínio.
E, airi.da assim, num único fim-de-semana pl-olông3.do; se ~a
memória não me falha, mais de trinta pessoas morreram!
Repito; vamos falar sobre o terceiro tópicO até que ~le
esteja esgotado a meu Juízo. a juízo do Sel?-_ador. EduarQ.o
Suplicy, ou de qualquer outro Parlamentar.
Hoje, ocupei a-tribuna para -dizer que, dos três tópicos
levantados, o primeiro está absolutamente_ sat~~feito: é a_que~
tão das emendas. Fíquei satíSíeííO~COm--:.o~~que .ouVi aqui. O
segundo, ainda que possa haver algum inconformismO, está
cabalmente respondido; pode até ter contrariado alguma expectativa. O terceiro, quando nos dispusermos dos elementos,
vamos, com a mesma liberdade, democ_raticamente, ventilar
e abordar.
Era o que: eu tinha a dizer, Si. Presidente. (Muito bem!)
(DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO_)
·. _
(Grupo II - Classe I)
TC 12.754/92-7
Consulta relativa a licitação por critério de técnica
e preço-base para duplicação de trecbos da Rodovia
BR 101 no Estado de Santa Catarina.
Em processo protocolizado em 4-5.:-9?-, o Sr. .Governa.Qqr
do Estado de Santa Catarina: ~.o· Sr, Secretário de Estado
dos Transportes e Ob.ras~coo_s.ultam esta_Çorte_~obre as seguinte questões:
.
__
_ ·
_, _
"1. Em licitação erijo julgamento subordina-se à util_ização do critério da técnica e Jneço, no qual o preço é conhecido
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porteriormente à valoração e julgamento dâ. proposta técnica,
e deve ser fixado, sob pena de desclassificação- da proposta,
dentre parâmetros mínimos e máximos numericamente fixados no edital, contraria o Decreto-Lei n~ 2.300, de 21 de
novembro de 1986, previsão de desempate pelo critério téc_niCo
(Nota Técnica)?
2. Em caso afirmativo, como deve proceder a administração, em relação às licitações iniciadas no final do mês de
dezembro de 1991:
-- a) deverá efetivar os contratos, nos casos em que as concorrências já foram h-omologadas ou anular o julgamento,
optando pelo sorteio, como critério de desempate?
_b) deverá nas concorrências ainda não julgadas desconsiderar a cláusula do edital que estabeleceU a nota técnica
como -critério para o desempa,te? ·c) deverá Observar a impossibilidade da utilização da nota
técnica apenas nas licitaçõe_s futuras?"
- As obras em questão foram delegadas, via convênio, ao
Estado de Sal).ta Catarina, com recursos do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem- DNER, visando a execução de obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem,
obra de arte correntes. obra de arte especiais e serviços complementares na Rodovia BR-101.
A 1~ IGCE, a quem-cOUbe a instrução destes autos, posto
-que estão_ envolvidos recursos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, autarquia pertencente a sua clientela,
ressalta preliminarmente, que uma· parte das licitações em
tela já foi homologada o que transforma a questão em caso
concreto, ensejando o seu não conhecimento nos termos da
Súmula n~ 110. Entretan_to, sugere excepcionalmerite. seja
a presente consulta conhecida considerando a "honorabilidade
do_ signatário, Sr. Governador de Santa Catarimr; o en.foque
que o noticiário tem dado sobre a matéria (cf. fK. ~9, 30,
31, 32, 43, 44 e 45), bem c_omo a importância e urgência
da obra~ que objetiv3~ ~ínclusíve a redução do número de acidentes automobílístico_s na rodovia BR-101" (fls. 81).
AnaliSando a primeira pergunta, aquela IGCE assevera
que somente nas licitações de_ "preço-base" o valor inicial
-com percentuais de variação admissíveis para mais oU para
. menos - é especificado_no ato convocatório. Assim, a licitação definida pelos consulentes como de "técnica e preço"
seria em verdade de "técnica e preço-base" parecendo àquele
órgão técnicó que teria sido utilizado um tipo misto de licitação
não previsto no Decreto-Lei n"' 2.300/86 e alteraç-ões.
Em se tratando de licitação de "técnica e preço" há o
julgamento preliminar das propostas técnicas a fim de ser
escolhida dentre elas a de melhor preço. No caso em tela,
está previsto o reexame da proposta técnica, no que se refere
às notas obtidas como forma de decisão do certame ou desempate. Desautorizando esse proceder 1 a Inspetoria-Gerallembra as Decisões Plenárias n~ 395191 e 153/92 firmando como
iTiadrriissível o critério de desempate pela nota técnica.
Quãnto à segunda pergunta, aquela Unidade Técnica descarta o desempate por sorteio visto que não se trata de preços
tabelados no mercado, única possibilidade aceitável nos termos da Decisão n' 395191.
Sobre as outras opções apresentadas pelo autores dà consulta- desconsiderar a cláusula que estabelece a nota técnica
çomo critériõ para desempate em licitações ainda não julgadas
ou fazê-lo apenas com relação às licitações_futu_ras- o posicio~
nã.mento é no sentido de que, em decorrência da ilegalidade
dos pfoce"(li!D-entos examinados, cabe a anulação integral do
certame que deveria ser estendida às licitações ainda não _homologadas em razão dos' vícios de que são portadoras.
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Não obstante o fato de as Decisões n"' 5 395/91 e 153/-92
terem sido prolatadas em datas posteriores ao infcio,do_s processos licitatórios em questáo-;·o- órgão técniCo aponta que
a edição do Decreto n~ 30/91, qu~ regulam~ntoo o Decreto-Lei
n' 2.300/86, deu-sé em "7-2-91, in DOU de 8-2-91, bem anterior
ao início dos certames,
A análise dos autos concluí-se na 1~ IGCE com a concordância do Sr. Inspetor-Geral nos seguinte termos;
a) a modalidade de licitação descrita na consulta não
está prevista no D.L. 2.300/86, portanto, não está autorizada

por lei;

Junho de 1992

DIÁRIO 00 CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II)

presuntivas ou provadas, geradas quer por má fé dos- administradores quer por interpretações inexatas da lei, que for instaurada CPI no Seh3.do Federal para apurar irregularidades na
contratação de obras públicas. No curso dos trabalhos decidiu
o Senado Federal apresentar ao Congresso Nacional o Projeto
de Lei n961, de 14 de maio de 1992, propondo novo disciplinamenta jurídico das licitações e -contratos da Administração
Pública,
...
·· 4. Este Tribunal, por outro lado, a 7 de agosto de 1991,
designou comissão de estudos com vistas a oferecer subsídios
à modernização e ao aprimoramento do Decreto-Lei n9
2.300!86, decidindo, na oportunidade, que as conclusões a
qUe chegasse a Comissão seriam remetidas ao Congresso Nacional, a título de colaboração.
~-_.Pos trab~hos da Comissão resultou o processo n\'
TC-17.376/91-2, no qual foi apresentado anteprojeto de lei
elabOrado em cnnjunto com o Relator da matéria, ilustre
Mini_~tro Paulo Affonso Martins de Oliveira, aprovado, com
louvores na Sessão Plenária de ontem, a ser enviado aos Srs.
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
6. Entre as importantes omissões do diploma legal, acima
referido, destaca-se a ausência total de -~efiniçãO o~jetiva dos
critériõs a serem- útil~adoS nc;> ~ese;mpa_te das licitações. Fu;a,
isto· sim, os fatores de julgamento das propostas, nos seguintes
termos:
''Art. 36. No julgamento das propostas, a·comíssão leVará em consideração· os seguintes fatores:
I - qualidade;
I I - rendimento;
III-preço;
IV-prazo;
V -outros previstos no edital ou no convite.

b) o critério de desempate pela "Nota Técnica" é ilegal,
de conformidade com o art. 6~' do Decreto n"' 30, de 1-2-91;
c) o procedimento adequado a ser considerado no atual
estágio de todas as con:cottências públicas, hOmologadas ou
em vias de o serem, é a anulação integral dos certames, na
forma determinada pelo art. 39 do D .L. n' 2300/86É o relatório.
VOTO
I
A consulta que ora se ·aprecia;devidamente acompanhada
do parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, exige pronuncht.mento Preliminar qUantO ao séu conhecimento. Apesar de não estarem os consulentes_ arrolados entre
os que, nos termos do art. 129 do Regimento_Interno, podem
dirigir consultas a esta Corte, quais se}aii:C ''PreSidente do
Senado Federal, da Câmara· dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, de Partido Político
e por Ministro de Estado ou dirigente de Órgão Central de
Ministério ou de entidade submetida à sua fiscalização", tem
este Tribunal conhecido, sempre em caráter excepcional, das
consultas de autoridades e órgãos que não estes, quando a
questão é relevante e possa envolver situações ·que, de alguma
§ 19 Será obrigatória a justificação da comissão julgaforma, venham a ser ·objeto de fiscalização e julgamento do .dora o_u do responsável pelo convite, quando não for escolhida
Tribunal, conforme se decidiu anteriormen~_e no TC n 9 a proposta de menor preço.
18.410/90-1, Anexo lX da Ata n' 66/90, DOU de 4-1-91.
§ 29 Não se considerará qualquer oferta de vantagens
2. Trata-se, aqUI, de óbras custeadas com verbas federais
não prevista nO edital ou no convite, nem preço ou vantagem
repassadas ao Governo do Estado mediante convênio firmado baseada nas ofertas dos demais licitantes.
com o DNER, órgão sob jurisdição do Tribunal. Por outro
~ ~•~•••
-~.._~ .~
~
~
i, ••, .~ ~ ••• ~--~.
lado, os contratos que resultarem desse convênio ou ainda
Art. 37. O julgamento das propostas será objetivo, dea execução do referido convênio poderão s~r obje_to de julga- -Vendo, a Ç9mis~o de Licitação ou o responsável pelo convite,
mento do Tribunal, conforme dispõe a Constituição Federal, ,realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critéart. 71, inciso VI e Decisão no TC n' "20.041785-3, Ata Íl'
rios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo
14/88, DOU, de 5-5-88, o que autoriza o conhecimento da
co~__2~ fatores exclusivamente nele referidos (os grifos são
consulta.
meus).
7. Já o parágrafo úriico do a]udido -ait. 37 envia o julgaII
dor aos critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e- de acordo com os fatores exclusivamente neles referi3. O Decreto-Lei n• 2.300, de 21-11-86, desde os primei- dos. Deixou, assim, o legislador ao alvedrio da administração
ros meses de vida, mostrou-se um diploma lacunoso e impre- o critério de desempate a ser utilizado, contanto que previaciso, impondo dificuldades de interpretação aos adminisframente estabelecido no ato convocatório ao qual aderem os
dores tanto que, oito meses depois de sua entrada em vigor,
licitantes.
foi alterado pelo de n9 2.348, de 29-7-87, que, por Sua vez,
8. o Decreto n9 30, de 7-2-9i, ao presCrever que nas
menos de dois meses após foi ·alterado pelo de n9 2.360, de )icitaçóes de técnica e _preço são ju_lgadas preliminarmente
16-9-87. Outras normas;-de menor hierarq_uia, introduziramas propostas técnicas, pré-classificandÇ>-se as que atendam aos
lhe alterações. As iriiprecisões e lacunas desse texto têm levado
requisitos técnicos necessários à execução do objeto licjtado~
os administrador~s a procesoos decisórioS neirrSempre compa- entre as quais será vencedora aquela que houver cotado o
tíveis com os princfpiós fundamentais inspiradores do texto, menor preço, silenciou, contudo~ tal como o D.L. os> 2.300/86,
expressos nos arts. 2~" a 4o:>. Irregularidades e distorções causa- sobre o critério a ser observado quando houver empate. E
das, muitas vezes, por interpretaçõeS inexatas do texto legal
o empate pode sem dúvida ocorrer, pois a aferição da capacimotivam numerosas decisões do Tribunal sobre os lnais diver- dade técnica operacional obedece a fatorés objetivos discrimisos aspectos da Lei. A tal ponto chegaram as irregularidades, nados no etlital, com valorização d~ cada um deles.
•

•••

• - . , . , • • - ' - • • • • .,;. • • • •
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9. ~ imprescindível é que o Administrador vele para
que o Ed1tal não contenha qualquer critério de julgamento
de caráter subjetivo e que fira_os princípíos básicos norteadores
das licitações, preVistos nos· a·rtS. z~ e 49 do D.L. n9 2.300/86Só desse modQ poderá a AdminiStração _escolher honesta e
imparcialmente a proposta mais vantajosa.
10. Não é despidendo_observar a responsabilidade do
administra~or na condução de todo o processo licitatório,
responsabilidade que lhe poderá ser impUtada em qualquer
fase da licitação ou do contrato, se der motivo a ilegalidade.
III

11.

Como se sabe; o Tribunal de Contas, desde a Constituição de 1967 que aboliu o registro prévio;- não aprecia, isoladamente, todo e qualquer ato da Administr_a_Ção de que resulte
obrigação para o Tesouro, excetuados apenas, até agora, os
. atos de aposentadoria, reformas e pensões e o emprego,-por
seus destinatários, dos recursos definidQs na Lei n~' 7.525/86
(Royalties da Petrobrás). Os atos de gestão são examinados,
engl_obadamente, nas prestações c tomadas de contas anuais.
12. Cóm relação a licitaç·ões e coritiatos,-s-uã fiscaliz-ação
se exerce sobretudo mediante os_ seguintes mecanismos: a)
atribuição, às suas Inspetorias, do encargo de acompanhar,
pelos extra tos publicados no Diário Oficial da União, a realização de licitações e contratos (OS-SP n' 38!86); b) realização
de inspeções setoriais, ordinárias, especiaiS, extraordinári"as
e levantamentos, e c) denúncias sobre prováveis irregularidades_ em relação àqueles atos.
13. Quando _o Tribunal, em in_speções realizadas ou em
qualquer outro tipo de processo, detecta ilegalidade, seja por
ofensa às normas do D.L. 2-.300/&6 ou a outra norma jurídica,
a Corte impugna o ato e, nos termos do incisO IX do art.
71 da Constituição-Federal, assina prazo para qUe o-órgão
ou entidade adote as providências necessárias ao exato cuiriprimento_da lei. Não cumprida a decisão do Tribunal, este sustará
a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmar~ dos Deputados e ao Senado Fe_deral (inciso X), podendo
amda representar ao poder competente sobre irregularidades
ou abusos verificados, conforme inciso XI, cujo- parágrafo
1~' prevê que no caso contrato o ato de sustação será adotado
diretamente pelo Congresso Nacionar, que solicitará de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
14. Quando, por outro lado, são verifiCadas impropriedades que não afétam intrinseCame-nte ú ato, que não denotam
improbidade d_o administrador, nem causam prejuízo ao erário, expede o Tribunal recomendações ao responsável no sentido de ·cumprir fielmente a lei ou tomar as providências que
considere adequadas ao resguardo do interesse público. Decisão típica nesse sentido foi a proferida no TC-016.740/91-2,
Relator o eminente Decano Luciano Brandão Alves de Souza,
em processo de acompanhamento das licitações pertinentes
ao Projeto Minha Gente (Decisão 453!91 -Plenário, Sessão
de 12-12-91, DOU de 7-01-92).
. .. .
. ..
15. Naquela oportunidade, foram impugnados os atos
manifestam entes ilegais e formuladas recomendações ao órgão
competente no sentido de em futuros certames licitatóriOs
serem observadas fielmente as disposições do D .L. n"1.300/86.
IV
16~ Além de sua competéncia- para: o exercíCio amplo
das funções de fiscalização financeira, orçamentária e· contãbil
de julgamento de contas e de outras que lhe são expressament~
atribuídas pelo ordenamento constituciOrial,_exerce o Tribunal
função consultiva, não só com relação à matéria de licitação
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e contrato quanto em relação a qualquer outra, para esclareci-

mento de dúvidas suscitadas na aplicação de normas legais
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência
(R.I., art. 123 e parágrafos).
17. As decisões nesse tipo de prOcesso obrigam, de niOdo geral, a autoridade consulente. Quando se cuida entretanto
de aplicação de normativos legais a ser observados também
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, e
pelos órgãos e entidades a que se destinam, como o decreto-lei
em causa (art. 85 e 86), v~l~m "erga omnes" e produzem
semp~e efeito "ex-nunc", pela própria natureza do instituto
o_u_ seJa, es~larecer dúvidas, fixar entendimento sobre dispoSitivos legats controversos OU Obscursos e devem, tais decisões
ser observadas a partir da publicação do Diário Oficial. Esse
tem sido o entendimento uniforme da Corte.
18. Sobre a adoção_ do critério de _desempate por nota
técnica,_ apreciado _em várias oportunidades pelo Tribunal,
a ques~o só ficou plenamente pacificada quanto da Decisão
Plenána n' 153, de 18-4-92, no Processo ne TC'008.142192-0,
publicado no DOU de 23-4-92.
1?. Com efeito, ao apreciar a C()ristilta fOrmulada pelaAssociação de Empreiteiros de Obras PUblícas de Pernainbuco
sobre a legalidade do critério de nota técnica, em caso de
em~a~e em Iicita~ão cuja modalidade seja a de preço-base,
decidiu o Plenáno, em 04 de dezembro de 1991, (Decisão
n' 395/91 publicada no DOU de 19-12-91), acompanhando
o brilhante voto_ do Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, pela inadmissibilidade de usar-se aquele critério, naquele
tipo de licitação.
20. Posteriormente, o Sr. Deputado Luís Roberto Ponte
endereçou consulta ao Tribunal sobre vários__aSpectOS do processo licitatório e dentre eles transcrevo:
"

III·=·~ ·o~~i~ã~·-d~UTCü'; d~· ·q~~· ~-~Í~~~~p~~~ ·r;~Í~· ~;t~.
técnica ~ão pode ser admitido, por falta de amparo legal,
pode de1xar de ser acatada quando o tipo de licitação não
for o de "preço-base, embora só admita preços dos proponentes dentro de intervalo prefixado em torno de um orçamento básico estabelecido pela Administtação?
IV - a Dec~s~o do _TCU pó de deixar de ser acatada q uando o processo hcttatóno se fizer sob a responsabilidade de
agentes da administração nas esferas estadual e municipal?
V- no caso de ser afirmativa a resposta ao item-anterior,
preval~c.e a t;ão exigibilidade de acatamento da Decisão guarido a hc1taçao se fizer com suporte de dotações financeiras
do Orçamento da União, repassados à esfera estadual ou municipal mediante convélnios?
VI- no caso de ser exigível, na hipótese antei'ior, o
acatamento da DeciSão do TCU, relativamente à utilização
~a nota té~n.ica como forro~ de desempate de propostas, podena o admu:nstrador ter detxado de adotá-la em editais publicados no dia 31 de dezembro de 1991, com as datas de recebimento das propostas fixadas para o· dia 20 de fevereiro de
1992 e subseqüentes?
_
21. Sobre essas questões, assim decidiu o Tribunal em
Sess~~ de 9-4-92 -Decisão n' 153/92 -Plenário:
b) ·;·i:)~~i~ã~··d;;·:rc:ü·"d~·~;·395i9i··:.::..·Pi~~;.;.;;;·ciioü·
de 19-12-91), será adotada em qualquer dos tipos de licitação
previsto no art. 37 do Decreto-Lei n~ 2.300/86;
. . c) :por tratar-~e de norma geral relativa a procedimentos.
hc1tatónos, a D~hberação desta Corte (Decisão n~ 395i91)
deve ser acatada nas diversas esferas governamet;'tais;
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d) as Decisões deste Tribunal, quando a licitaçãO se fizer
com suporte de dotações financeiras do Orçamento da União,
mediante convênio, devem ser literalmente acatadas pelos
convenentes, ante as disposições constitudoriais dã. atual Cartâ.
Magna (art. 70, parágrafo único e art. 71, incisO VIY; e) a publicação oficial é o bastante para o conhecimento
e, conseqüentemente, a adoção das Decisões desta Corte,
por parte dos Administradores sujeitos às normas federais.
II -enviar cópia:--cto inteiro teor deste Relatório/Voto,
bem corno da presente Decisão-=-:aaSr. Prcsidie-nte da Comissão
de Finança·s e Tributação da Câmara--dos Dep-utados e ao
Exm\> Deputado Federal Luís Roberto Ponte;
22. Está claro, pois,- que o entendimento do -Tr-ibunal
sobre a inaplicabilidade do referido critério de desempate,
em todo e qualquer processo licitatótio, Só eritão" ficóu- ásSente
com a abrangência que lhe foi dada.
23-. -Em lugar di se fixar nos tipoS de licitação descritos
no parágrafo único do art. 37 do D.L. n' 2.300/86, preferiu
a Administração combinar os tipos técnica e preçowbase.
24. Nos pareceres jurídicos que acompanham a consulta, os interessados justifiCaram a ópçào por sent mesma usada
pelo DNER, órgão repassado r dos recursos- cuja orientação
são obrigados_a seg~:~ir ~os caso~_çJe .convénio -_quando a
complexidade da obra exige capacitação técnica mais aprimorada. Atendendo à consulta verbal de minha Assessoria, informou a SAUDI que esse tipo misto de licitação teni sido largamente utilizado na Administração Pública.

25. Hely Lopes Meirelles, como acentuam os consulentes, considera que "A concorrência, conforme o interesse
específico da Administração, éril- cada caso, pode ser de menor
preço, de melhor técnica, de técnica_e preço, e de preço-base.
Esses quatro tipos são admitidos pela legislação para -as licitações em geral (Estatuto, art. 37, parágrafo único), mas são
utilizados comumente na concorrência._Pode-se, ainda, combinar esses tipos de licitação entre si, paia melhor adequação
aos objetivos da AdministraçãO, serri, "c()Jitu-do, instituir úm
quinto tipo, não admitido no Estatuto" (Licitação e Contrato
Administrativo, Ed .. Revista dos Tribunais, 9~ Edição, fls.
76).
26. O Tribunal, entretanto, até o momento não se manifestou sobre a matéria. Examinou, sim, a qu-eStão de preçobase sigiloso, em brilhantes votos do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza (D_ecisão n~ 082/91 - Plenário,
TC-021.238/91-0 e Decisão n' 096/91 - Plenário,
TC-013.772/91-0) impugnando o procedimento.
27. Essa, porém, não é a hipótese dos autos. Por outro·
lado, o Exm~ Sr. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira,
na oportunidade em que foi apreciado o TC-008.142/92-0 (Sessão Plenária de 8-4-92), deu notícia da existênCia do
TC'D29.817/91-9, versando sobre consulta formuladapelo Presidente da CPI antes referida, onde, entre outras indagações,
pergunta o consulente sobre a possibilidade de me_sclar tipos
-de licitação (forma híbrida).
28. Deixo, por iss-O, de tecer maiores comentários sobre
o tema, que, aliás, não é objeto da consulta em apreço, cingida
à possibilidade de utilização de nota técnica como critério de
desempate em licitação que utiliza os tipos técnica e preço-base.
29. A Sr Inspetora-Geral em Santa Catarina, ao- tempo
em que encaminhou cópia da consulta de que tratam estes
autos, aqui recebida em 15-5-92 (fls. 14), junta, também por
cópia, notícias veiculadas pela imprensa local (fls. 29 a 32)
quanto à denúncia feita" pelo Sr. Senador Eduardo MatarazzoSuplicy sobre irregularidades e possível superfaturamento dos_
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preços licitados pâra ampliação de trechos da BR 101. Teria
isso decorrido de não haver o DNER considerado os valores
utilizados na construção de Rodovias no Estado de Santa
Ca-tarina. S-obre o questionamento~ tanto o Sr. Guvemador
do Estado como o Sr. Secretário de Obras argumentam, ainda
segundo as notícias dos jornais catarinenses, qué as Rodovias
Federais têm base mais consistente, acostamento mais amplo,
outro tipo de pavimentação, raio de curva diferente e rampas
de acesso mais exigentes, contrastando com as estradas vicinais
estaduais, que muitas vezes sequer tem acostamento.
30. Os noticiosos informam ainda o iOCõ-nformismo do
Sr. Governador Vilson Pedro Klejnübing em razão do que
considera ser um forte esquema para neutralizar a dotação
orçamentária destinada à duplicação de trechos da BR-101
em Santa Catarina, entendendo que existe uma campanha
visando transferir estes recursos para outros Estados.
31. O Sr, -Senador Eduardo Suplicy, sabedor, como afirmou, da minha condição de Relatora neste feito e com o
objetivo d_e esclarecer-me, fez-me chegar, via OfíCiO n~ 105/92,
de 28 do mês findo, cópia de um dos editais, o de nÇ> 44/91,
material este que juntei aos autos e que já havia solicitado
à IRCEISC.
32. ASsim agiu aquela autoridade por pensar que o teor
da consulta não mencionasse explicitamente o referido etlital
nem o uso da nota técnica como -critério de desempate em
licitação cuja modalidade seja a ·de preço-base.
33. A despeito das notícias veiculadas nos jornais de
Santa Catarina, S. EX'!, em seu ofício, não. fáz qualquer referência a super-faturamento ou outra irreg.ularidade no· processo licitatório. Seu propósito foi_, eXctúsl.vameitte ''s.abCr
se o critério utili:iãdo pelo edital parà deseinpate está ou não
está de acordo com a decisãO já proteiídà por esta Egrégia
Corte". Não existe, todavia, neSta Casa~- qualquer denrlncia
ou representação sobre as licitações em tela.
-34. Além disso, a consulta não é a sede própria para
apura9ão_ de irregul<l:ri~ades. Esta Ca~a p_ossui 110rma específica sobre denúncias veiCuladas pela Imprensa, devendo nesses
ca~s ~er obedecido o_ ri_to apropriado previsto na Portaria
112!TCU, de 20-12-91.
.
o

35. A concorrência foi realizada em três etapas distintas
e sucessivas: 1•-habilitação dos concorrentes, com documentação contida em envelope, o de n~ 1; 2~- habilitaçãQ técnica
e operacional, envelope nÇ> 2; 3•- proposta de preço·s,-envelope n" 3, conforme cláusula 4~ do edital convocatório.
- -- 36. Os critérios p3ra a aceitaç~Õ- ~ j ulgan;teiito da pro~
posta técnica e operacional estão miiluciosamente descritos
no Edital- itens 2, 2.1 a2.Lôe2.2.2.3.
37. Não me parece, por conseguinte, aceitável a dedução da Inspetoria que a nota técnica !~nha servido apenas
como critério de desempate. Era, ao contrário, fator decisivo
na liCitaçãO. Tratava-se, de fato, de prt:_ç~-base, fi~ado previamente nos seus v~lores mínimo e máxímo, mas- o preço apresentado pelos licitantes só foi conhecido depois de ultrapassada
a _faSe de julgamento da proposta técnica operacional, tudo
conforme as cláusulas do ~ditai. Consigno, aliás, a afirmação
da P IGCE de que não teve a oportunidade de consultar
ó edital, visto que _até o seu pronuriCiamento este ainda não
se encontrava no processo, nem no meu Gabinete.
- 38. Segundo a cláusula 5.6 do Edital, seria considerada
vencedora a proposta de menor preço total geral. Havendo
empate, a decisão dar-se-ia pela melhor Nota Técnica (item
5.7). Persistindo o empate, seria levada em consideração a
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proposta com maior nota no item 5.3, letra a- Planejamento
da Execução da Obra, com peso 4.5. Mantido o empate,
adotar-se-ia Q sorteio, em reunião previamente COnvOCada.
39. Duas das licitações, como esclareceram os consulentes, já foram homologadas e as cinco restantes tiveram
seu andamento sustado até. a decisão do. Tribunal. Todos os
Editais seguiram o mesmo padrão do que foi anexado ao
processo, segundo informações da Inspetoria Regional. O processo licitatório- foi iniciado com_ a. autorização do DiretorGeral do DER, em 5-12-91 (fls. 5) e os editais publicados
a partir do dia 24-12-91. Dada a importância: das obras para
o Estado, houve inclusive, solenidade pública divulgada nos
jornaiS quarido do lançamento e assinatura dos respe_ctivos
instrumentos convocatótibS (fls. 43_a 45).
40. Ante todo o exposto, voto por que o Tribunal de
Contas da União adote a Decisão que oia submeto ai:> Plenário.
-~- --__
, _---------~- _
TCU, Sala das Sessões, 4-6-92. -'- Elvla L. Castello Branco, Ministra-Relatora.

Quarta-feira 10 4525

Presidente, Élvia L. Castello Branco, Ministra-Relatara.
Durante o discurso do Sr. Esperidião Ahiili; o Sr.
Mauro Benevides, Presiderile, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
3'! SecretáriO:
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador. - Sr. ~residente,
Srs. Senadores da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
que examina as atividades do Sr. Paul_o__Cé~~~ _C~valcante
Farias, em especial aquelas que podem constituir-se em ilicitudes penais, denunciadas pelo Sr. Pedro Collor de Mello, teve
hoje a oportunidade de ouvir, desde às 10 horas da manhã
até; aproxiriiãdamente, às 16 horas. portanto, quase 6 horas,
o depoimento do prinCipal implicado, o Sr. Paulo César Cavalcante Farias.
- - Quero fa,ze_r um breve come_n_tário diante das reijexões
daqueles que questionaram a n~cessidade de iilstaurar-se_ esSa
Comissão Parlamentar deJnquérito. Considero que o depoimento do Sr. Paulo César Cavalcante F:arias foi altamente
reveladOf cte práticas que caracterizaram, por dois anos e
meio, o Gove-rno Fernando Collor de Mello.
Cabe ressaltar que o Sr. Paulo César CaValcan.~e Farias,
por sua própria declaração de rendimentos e patrimônio, pelas
declarações de suas ·empresas, teve um crescimento patrimonial simplesmente fantástico durante os últii;nos d9is anos.
Tanto é que depois de, em 1991, sobre o ano-base de 1990,
ter pago cerca de 610 dólares ao Imposto de Renda, no ano
de 1992 pagou cerca deUS$ 24 mil, aproximadamente.
Porém~ mais âo que isso, ele próprio recolheu, pelo conjunto de rendimentos de suas empresas-, a quantia extraordinária de Cr$ 3.860.000.000,00 ou US$ 1.400.000,00 de Imposto de Renda_à Receita Federal.
Isso contrasta com as dificuldades, a crise por que passou
a economia brasileira nesses últimos dois anos e meio e contrasta fortemente com o empobrecimento, com o arrocho salarial que caraterizaram a vida de milhões de_tra_balh__adores
neste País. Contrasta com o decré.sci_mo da renda per capita.

DECISÃO N' 192- PLENÁRIO
1. Processo n' TC-012.754/92-7
2. ClaSse de Assunto: _l - Consulta.
3. Interessados: Governador do Estado de Santa Catarina e o Secretário de Es_tado dos Transportes
4. Relatara: Ministra Élvia L. Castello Branco
S. Representante do Ministério Público: não atuou.
6. Órgão de Instrução: !• IGCE
.
7. Decisão: O Ttibunal Pleno, diante das razões expostas pela Relatora, decide:
7 .1. co·nhecer da consulta que lhe foi -endereçada, para
respondê-la nestes termos a cada it.em ÍQJllJJ,lla_d_p_:
a) a utilização de nota técnica, coriio :critério de desempate, só foi'Considerada inapliCável a todo tipo de licitação
na Decisão Plenária de n 9 153/92, proferida no Processo
TC-008.142/92-0; publicada no DOU de 23-4-92 e só a partir
desse momento produz efeito "erga omnes";
b) a Administração poderá, desse modo, dar continuidade e seqüênci'a aoS processOs licitatórioS iniciados antes daquela Decisão;--c) as cláusulas· dos editais não podem ser modificadas
depois de abertas as propostas, pois a Administração não
Mas, algo m~isfoi revelado. O Sr. PaulO CéSar Cavalcante
pode descumprir as normas e condições do edital a que se Fa-rias colocou, com clareza. a maneira segundo qual procura
influenciar decisões de autoridades. Confirmou a nianeira pela
acha estritamente vinculada;
qual tentou convencer o Sr. Luiz Octávio da Motta Veiga
d) nas licitações -futuias -não poderá mais ser utilizãda
nota técriiai-cOii:to Crltêriõ ·ae desempate.
a ·realizar um acordo com a Petrobrás. E citou outras oportu7.2. determinar que até ser julgado o Processo n~ nidades em que procurou influericlãr" deCisões governamenTC-029:817/91-9, em tramitação, nenhum certame licitatório tais.
Mais e mais, na medida em que surgiam os comentários
deverá ser realizado combinando-se os tipos de licitação indi'felãtivos ao grau-de influência que S. s~ exercia sobre o próprio
cadas no art. 37, parágrafo único, do D.L. n' 2.300/86;
7.3. determinar à I• IGCE que, com o apoio da IRCE/ Presidente, ministrOs ou me-mbros da direção de empresas,
SC, acomp.c:úlhe os processos liCítat6i"-iOS--de que tratam os o Sr. Paulo César Farias deixou de encontrar-se com o Presipresentes autos, nos exatos termos da OS-SP TCU n~ 38/86, dent~ da República, e mencionou mesmo que o próprio Presidevendo, se for o caso, representar sobre irregularidades veri- dente assim preferiu- a-gir. Depois de constantes e freqüentes
-encontros no iníeió de 1990, há cerca de um ano e oito meses
ficadas;
que, segundo ele, não mais estariam se comunicando e se
7.4., _dar conhecimento dessa decisão:
a) aos ilustres oonsulentes e ao não menos ilustre Senador encontrando pessoalmente.
Concluindo, Sr. Presidente, há que ressaltar aspectos que
Eduardo Matarazzo Suplicy;
me impressionaram no procedimento do Sr. Paulo César Cab) ao Senhor Diretor-Geral do DNER; e
c) ao Senhor Secretário de Controle Interno do Minis- val~nte Faria~. Na sua declaração de rendimentos, onde dev~
tia constar o seu endereço pessoal collsta outro endereço que
tério dos Transportes e das Comunicações.
não o da sua residência, 0: que não é propriamente o procedi8. Ata n' I -Plenário.
mentq cprreto.
9. Data da Sessão: 4-6-1992

a

4526

Quarta-feira 10

DIÁRIO DO CUNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Em segundo lugar, ele, que assumiu, perante a CPI, ser
o coordenador da campanha financeira, da arrecadação de
fundos da campanha do Sr. Fernando Collor de Mello à Presidência da República, também preferiu não ser aquele que
assinou a demonstração de recurs()S levantados e de despesas
efetuadas; ou seja, prefériu -que três prepoStos membros da
direção do PRN o fizessem.
Assim, Sr. Presidente, fico pensando que essa CPI deve
examinar a fundo a maneir-a como: em outras situações, o
Sr: Paulo César Cavalcan-tiF3rlas também agiu por prepostos.
Tenho a convicção de que o Congresso -Nacional sairá
fortalecido com o aprofundamento das investigações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao· nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sros e SrS. Senadores,
o primeiro trecho da -via expressa que liga o Aeroporto Internacional do Galeão ao centro do Rio de Janeiro foi inãugurado
antes do prazo e com uma característica incoinum - o custo
da obra foi 10% inferiOr ao "previstO';·-oü ~Seja, 17 milhões
de dólares a menos que o valor inicialmente estimado, de
US$ 140 milhões.
A construção da obra - a chamada Linha Vermelha
- fez parte dos preparativos para a Eco-92, a Conferência:
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se realiza
no Rio de Janeiro neste mês de junho, com a presença de
30 mil participantes e -de mais de uma centena de chefes de
Estado de todo o mundo. Os hotéis providenciatam acomodações para os visitantes, a'polícia foi reforçada para garantir
a segurança de todos, e no Riocentro, sede oficial das discussões, foram instalados escritórios para cada delegação estrangeira, com computadores, linhas telefónicas; área para a imprensa, enfim, condições que garantam o sUcesso da Conferência.
-Além das dificuldades de se conseguir unir todos os participantes em torno das questões ambientais, pois são cerca:
de 180 países no encontro oficial, e mais de mil entidades
não-governamentais nos eventos paralelos, o Rio de_ Janeiroteve um prazo relativamente curto para a execução das obras
de estrutura necessárias a um evento de tão grande porte.
Para confirinar sua presença, todos queriam saber o tipo de
acolhimento teriam: neste estranho e contraditório País.
O traço-de-união entre essas delegações é a certeza d€?
que o modelo de desenvolvimento que produziu os _estilos
de vida do atual mundo industrializado é simplesmente insustentável. Essa idéia central vem crescendo e evoluindo, abrangendo esferas antes desinteressadas pelo meio ambiente. Muitos sabem que o mundo está mais sujo, as matas menores,
que há centenas de milhares de espécies a caminho da extinção, e até acreditam no risco de um desárranjo na atmosfera,
capaz de causar um desastre de· proporções planetárias 1 mas
se confessam preocupados com os problemas mais próximos
e urgentes, como a fome, habitação, saúde, educação, transporte, salário, desemprego, sem perceber que também estes
são problemas ecológicos.
O que mudou no tratamento da questão ecológica, Srs.
Senadores, foi a percepção de que a pobreza é üma das maiores
causas da deterioração, de que é impoSsível cuidar da ecologia
sem promover o desenvolvimento. Os planos económicos começaram a levar em conta o respeito ao meio ambiente, "e
a ecologia ganhou uma dimensão económica qrie jamais teVe.
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MesmO para proteger o mico-leão, é necessário certa- folga
material; caso contrário, o homem derruba o mato onde o
mico se abriga, para vender madeira e comprar o alimento
de que precisa para o seu próprio sustento.
Ao abrir a reunião__ E~-~paratóri~!~:íi~ ~~~~I! da ONU, em
Nova York, o canadense Maurice Strong afirmou que cabe
aos países ricos financiar a introdução de programas ambientais nos países em desenvolv~mento._üs .governoS- c0nc<;>r9-am
que é preciso fazer alguma coisa, têm propostas e boa vontade
para agir em conjunto; mas nem sempre aceifãin a idéia de
pagar- Os projetes alheios. Todos reconhecem que há uma
desigualdade na distribuição de bens no planeta, mas nem
todos estão dispostos a ajudar o-Terceiro Mundo, aceitando
ser essa uma obrigação dos primeiros--mimdiais. No entanto,
se os países em desenvolvimento tivessem acesso totalmente
livre aos mercaçlos dos. países industrializados, teriam capacidade de sustentar-se. Essa é a parte mais delicada das negociações previstas para a Eco-92, onde o termo meio ambiente
passou a ter, primordialmente, uma conotação social e económica.
Como sede da Ew 92, o Brasil ganhou um espaço inusitado na mídia do Primeiro Mundo. Há tempos não se viam
tantas reportagens intemacioriais sobre o País, e é importante
que a cidade do Rio de Janeiro tenha feito investünentos
para bem receber e bem tratar aqueles que vão discutir questões que muito -nos interessam. Graças ã sensibilidade do Governador do Estado e do Presidente da República, que se
uniram em uma aliança de conveniências pará a reâlização
do objetivo comum, aLinha Vermelha ficou pronta a tempo,
sendo que o Governo Estadual levantou a obra com apenas
10 m_ilh_ões de dólares, o restante veio do Governo Federal.
A nova autopista, uni proJeto bOriito", eCOriômicO e realizado em: curto prazo, resolveu _um problema grave da cidade,
onde há um tráfego de__cerca· de 300 mil veículos por dia;
tro_uxe, também, melhorias habit3.cionaiS-pai'3 as comunidades
carentes que vivem às margens da Avenida Brasil, no· Complexo da Maré, com a construção de casas_ pela CEHAB,
e, ainda, a recuperação de viadutos e a melhoria da iluminação
local. Sem descuidar do aspecto social, vai desafogar o trânsito
insuportâ:vel da Avenida Brasil, portão d_e ent~_ada da cidade.
Trata:se da obra mais importante que se executoU no Rio
de Janeiro, desde a construção da ponte Rio- Niterói.
O custo da obra_é outro ponto que merece a nossa atenção. Por um lado, a economi"a com a redução no número
de desapropriações e na quantidade de concreto usado nas
fundações da via diminuíram a despesa consideravelmente.
Por outro lado, o custo reduzido revela a atitude dos integrantes do governo CO!Jl a contratação de obras públicas._ Até
então, era comum o custo de empreendimentos desse feitio
ser maiur do que o orçamc::nto apresentado inicialmente, que
pela demora da execução, quer pelo desvio de recursos para
manter o pacto ilícito entre governos e construtores.
A corrupção não é um fenômeno propriamente brasileiro.
Esse pacto entre contratantes e contratados é universal, e
às. vezes toma proporções alarmantes, tendo-se de pagar comi~são para a concorrência, para liberar o financiamento que
vm bancar a obra e também para receber pelo serviço. O
mundo da propina segue há muito tempo -certas regras mais
ou meilos estabelecidas, segundo as quáis paga-se 10% para
se obter um contrato, tanto no setor público quanto no privado. A respeito desse costume antigo, o ex-ministro SimoDsen
chegou a alegar que o País economizaria muito"- se ·pagasse
apenas a .comissão dos intermediárioS e não fizesse as obias.
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Como seria o Brasil se_ todas as obra~ públicas fossem
entregues antes ou dentro do prazo, e por um custo menor
do que o estimado? Parece que é este o caminho que estamos
começando a percorrer. É possível ao empreiteiro ·não ter
que pagar comissões para poder trabalhar. Há empresários
que têm esse hábito e nunca entram na ba~ca d~ propina,
quando alguém lhes oferece carona. Existem também gov~r
nos e funcionários que contratam obras corretamente_, e que
pagam o que devem. O resultado_ é bom para os dois lados
e para a população, sobre_ quem recai usualmente todos os
débitos.
.
.
.
O Governador Leonel Brizola_ yistorio':l pessoalmente o
andamento dos trabalhos, durante todp o p~ríodo de sua execução, e ficou satisfeitO Com o· resultado finaL O engenheiro
José Sussekind, responsável pela construção dos 7,2 quilómetros da primeira etapa da Linha Vermelha, pode sentir-se
orgulhoso pelo desempenho profissional: As 308 famílias que
moram em barracos no Cãju estão_ entusiasma_~~s-~_I1J a próxima mudança para as casas de alvenaria, e_ toda .a população
do Rio de Janeiro foi beneficiada com_a solução do problema
do trânsito na Avenida Brasil.
Isso nos mostra o que aconteçe quando as pessoas se
dedicam com responSabilidade a algum trabalho da sua competência. Isso_ nos mostra, também, que é possível viver em
outras dimensões, dentro dos padrões de eõciÇncia, seriedade
e dignidade. Isso nos ~mostra, ainda·, que o meio ambiente
pode ser transformado para promover o bem-estai" Coletivo.
Isso nos mostra, fiilalmente, Sr. Presidente e_Srs. Senadores,
como será o Brasil quando todas as obras públicas realizadas
no território nacional forem pautadas pela honestidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo_a palavra ao nobre-Senador Francisco_Rolle~l;terg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro,
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
S_enadores, a velhice é unia idade sagrada e, por isso Inesmo,
foi venerada em todos os tempos. Pode-se apreciar o grati
de cada civilização histórica pelo respeito e pe1ó carinho dispensados aos jdosos.
_ . ___
,
. _ _
É sabido, Sr. Presidente, que o Brasil é um país de jovens,
ou melhor, em que predomina a população jovem. Está aí
a publicidade a todo instante glorificando a ro_upa jovem,
o comportamento jovem, o estilo jovem.;- Em nosso País~ pou:..
co se fala do idoso e, pior aínda, pouco_ se reflete sobre essa
fase da vida, como se tivéssemos todOs esqUeCidos a inexorabilidade da velhice.
_
.
.
Resguardadas as honrosas e habituais exceções, os id9~s,
quando muito, são reconhecidos apenas como representarrtes
da memória cultural considerados pouco úteis e muitas vezes
tidos até como entraves do processo de desenvolvimento. Em
todas as áreas da vida bumana, em que o tempo produz seus
efeitos, a importância sócial dos idosos dec_res~ -~ as funções
que lhes seriam pertinentes VãO-lhes sendo subtraídas.
Essas palavras, Srs: Senadores, 'vêm a propósito do curso
de educação continuada, sugestivamente denominado Rejuvenescer a Velhice, oferecido pela U nB, por meio do Centro
de Educação Aberta Continuada à Distância (CEAD). Aliás,
a Universidade de Brasília, por meio de seu Decanato de
Extensão vem realizando vários eventos, no sentido de promover e apoiar as esquecidas pessoas que vivem_ a terceira idade.
Eu mesmo já tive oportunidade de participar do I Seminário
sobre: Repensar das Ações da 3~ Idade, em fevereiro deste
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Q __ referid_Q curs.o que se iriiciou O.Q. dia 14 do cqrr~nte
se estenderá até 6 de agosto com o objetívo de proporcionar
aos idosos_e pessoas_aposentadas o acesso à aquisição, atualização e produção de conhecimento nas áreas da Saúde e das
Ciências Sociais. Para consecução desses._ objetivos o _cursO
estará dividido em duas unidades: Saú_de n_a Maturidade e
SõC13Jização-na Tercelra Idade, cãda ul!la del~s! C()~preen
dendo doze ericontros que cobrem as maiS variadas temáticas
relativas aos interesses dos idosos.
É 'inegável, Sr. Presidente, qU_e este·curso dã UnB repercute como um trabalho meritório e, mais do que isso, configura-se conio tim exemplo a ser seguido por outrãs instituiÇões
universitárias, rid Sentido de prestação de serviço comunitáriO
a qual representa e digriificã i.nri dos ma_i~ importantes papéis
da universidade.
Era o que tínhamos a dizer. Muito-obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachiçl Saldanha D.~rzi) - Concedo Ol palavra io nobre Senador Jutahy_Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~$ e Srs. Senadores,
tenho ocupado com particular insistência a tribuna deste egré~
gio Plenário, p-a~a tratar de assunto que me traz constante
preocupação: Refiro-me à situação dos aposentados.
Em discurso pronunciado em meados deste m_ês, insisti
na necessidadeode_.o INSS re_corrf;:r ~ estaHsticos para calcula~
com exatidão as suas receitàs e despesas. Esse é o primeiro
passo para se iniciar um_ planejamento sério da destinação
dos recursos_ do.:maior orçamento individual da União.
Hoje, Sr. Pr,e$idente~ desejo fazer uma análise da situação
dos aposentadOS: que percebem mais de um salário mínimo
mensal, frente à nova Lei de Benefíciqs da ;F_revidênci~ S_o~ial.
A Carta Magna fOrnece os fundamentos.
No chamado Ato das DispoSições Cóilstitucionaís J'ransitóiias, cuidou O legislador de reparar a ínjuStiÇa que Se vinba
praticando contra os aposentados, cujos proventos foram vio~
lentamente acha_tados ao Jongo das f~acassadas políticas de
ajuste ecônomic"o. Determinou a Lei Maior a revisão de todos
os benefícios de_ prestação continuada mantidos pela Previdência So_cial, a firil de restabelecer o poder aquisitivo expreSso
em número de $alários mínimos que representavam na data
de sua concessão...Obedecer-se-i~ a es~~ çrit.ériO de atualização
até a implantação dos Planos de CUsteiO e de BenCifÍcios~
Cumprindo o mandamento constituciOnal, o Poder Executivo passou a pagar as prestações então revisadas, a partir
de maio de 1989.
Ocorre, porém, que a vinculação dos benefícioS ao salário
mínimo tinha caráter temporário, devendo extingUir~Se -tãõ
logo fossem aprovados os Planos de Custeio e de Benefícios.
Isso porque a própria Constituiçãó~proíbe, expressamente,
a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Os benefíci_a(ios· da Previdência Social gozaram de relativa tranqüilidade quando tiveram seus beqefícios_revistos.e,
conseqüentemente, aumentaram seu poder aquisitivo. Esse
período foi, contudo, de cUrta duração. Sancionada a nova
Lei de Benefícios, em 24 de julho de 1991, começou a luta
dos aposentados para conservar o poder de compra então
conquistado. A nova regra determina_ que o reajuste dos benefícios tenha por base a.vari::,tção íntegra! do INPC, nas mesmas
épocas em que o salário mínimo for alterado.
A confusão jurídica se estabeleceu face ·à interpretaÇão
do texto c_onstitucional que preconiza a desvinculação dos
benefícios ao salário míriirilo som_en_te- com a implantação dos
o
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Planos, tanto de Custeio, qua-ndo de benefícios. Entenderam

muitos que esse processo sô se concretizaria -com a eâTÇão
do Regulamento das Leis que instituíram eSses Pfarios: '0- qUe
só ocorreu em dezembro de 1991.
Mas o Poder Executivo interpretOu ã Lei de Benefícios
conforme suas necessidades cte caixa. Em setembro de-1991,
enquanto o salário- mínimo era aumentado em 147,6% os
proventos dos aposentados foram_corrigidos em 54,~%.~~
sim, quem recebia, até junho de 1991, cinco saláriOs míriimos
passou a perceber apenas 3.13 salários mín1ri:J.os. Essa perda
do valor do benefício_ passou a ser contestada na justiça, havendo inúmeras de_cisões favoráveis ao pleito dos aposentados,
algumas, inclusive, tornando obrigatório o imediato pagamento do reajuste devido.
O Governo Federal recorreu das decisões, e hoje a questão se encontra nas mãos do Supremo Tribunal Federal.
Uma explicaçãdsimplista para a·situaÇão doS aposentados·
seria essa qu-e aCabamos de relatar, ou seja, o conflito se
deve a interpretaçõesjurfdicas -divergentes na -aplicação dos
reajuste_s dos benefíc:íos. Teríamos; assim, de um lado, os
aposentados, devidamente estribados na lei, exigindo reajuste
de 147,6% de outro, o Poder Executivo, invoci:indó--a rilesma
Lei de Benefícios, aplicando aumento de 54,6%.
A questão, porém,- é niã.is aguda e passa -por uma análise
profunda de todo o sistema de previdência social do Brasil.
Nesse sentido, têm-se mobilizado o Congresso Nacional, notadamente, a Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal, as Associações de Aposentados e os Sindicatos.
Parece haver consenso de que a Previdência Social está
mergulhada numa· crise que tem origem- em problemas de
natureza estrutural, conjuntural e gerencial. _Antes, porém,
de se delinearem os meandros de_ssa crise, impõe-se_ entender
melhor a que se propõe hoje a seguridade Social.
A ConstituiçãO Federal; elaboradã. D.üm momentQ cte
grande efervescência da sociedade, tratou de atender aos reclamos _dos grupos sociais organizados ao_ escrever-o-capítulo
de Seguridade Social. Seria, contudo, leviano atribuir à Lei
Maior responsabilidade pela crise profunda pOr que passa
a Previdência Social, que é basicament~ est~t~ral, e vinha
manifestando-se há basta"nte tempo. É, porém, fato que a
nova legislação criou encargos adiciomiis que representa~
um fator de pressão a mais aos já combalidos cofres do setor.
Vejarilos alguns:
__
___
-universalidade da cobertura e do atendimento para QS
riscos sociais básicos: doença, invalide~,_desemprego involuntário e morte;
- unifOi'riiidade e equivalência dos beneffciOs e serviços
às populações urbana e rural, eliminando discriminãçáo exis:..
tente contra o trabalhador rural;
-revisão dos benefícios de prestação continuada, a fim
de restabelecer o--poder_ aquisitivO- expte&.So ein IiU:olúo de
salários míniinos que representavam- ria data de sua concesSão;
-flxaÇãO' de nova fórmula para o· cálculo das aposentadorias, mandando corrigir, nlo"netariar,nfülte~ os- últimos 3-0
salários de contribuição;
-estabelecimento do salário mínimO- comO--valOr básico
para as aposentadorias e pensões;
-extensão da pensão aos viúvos de mulheres seguradas;
-aposentadoria proporcional por tempo de serviço para
as mulheres;
- aposentadoria aos 60 anos· parã o homem e 55 anospara a mulher, quando se tratar de segurado rural.
o
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Essas conq-uistas-TnqUeSITOnáVeis trazidas-pela Constituiçâõ" Federal encontraram o sistema de previdência social à

beira do Colapso.
O problema de natureza estrutural está intimamente ligado ao "amadurecimento" do sistema. Grande massa de segurados completou os requisitos legais para fruir os benefícios
a partir de 1970. Esse fato desestruturou o sistema, em especial
na relação contribuinte/benefiCíàriO. Basta lembrar que, no
final da década d_e 60, com a economia em expansão, havia
uma relação de cinco contribuintes para cada beneficiário inativo. Nos anos 70, essa relação caiu de quatro para um. Em
1991, tem-se para cada benefiCTáfü:>inativo arv... ~..;:. dois trabalhadores ati vos._ A queda da relação contribuinte/beneficiário
tem sua explicação na profunda recessão ecónomica por que
p~ssa· ~- Paí_s, cujo coroláJiO é O desenlprego erit massa.
- Coriio-se vê, a-P-reviaê-ncia Social é, também, e::rti-eina~
mente vulnerável aos problemas conjunturais, principalmente
se conSiderarmos que a receita do setor depende fortemente
da contiibuição das empresas sobre a folha de salários.
Ainda com relação à conjuntUra ecôriomiCa, cite-se que
o setor informal tem peso muito grande na geração da renda
nadõiiãl, mas n~o _contribui _para -~s cofres_ da pre~idência.
EsSe setor eStá em franca expansão, absorvendo levas de desempregados que, da posição de contribuintes passaram apenas a ·usuáriOs-dos serviços de saúde. A conclusão é óbvia:
o desemprego afeta diretamente o· custeio de previdência.
Do ponto de vista gerencial, o que se verifica é a existência
de Uma organizã.ção gigantesca, inarç:adamente buro-cratizada,
ihwtJ?az_ 9~ pôr em prática -iriStru"mentos ágeis "que garantam
a efiCáCia-de seus serviços.
A informatização da Previdência Social ainda se cO-riStitui
um cenário distante. O máximo· que se cOn-seguiu nessa área
foi a implantação de um serviço de processamento de dados
e não a desejável utilização dos modernos recursos da informática.
-~
·
Além de tudo, a administração do setor não tem logrado
êxito na eliminaçã-o dos· entraves que, ao longo das últiillas
décadas, contribuíram para agravar o seu quadro. Falo da
conce-ssão fraudulenta de aposentadorias; do sistema íneficiente de arrecadação; da precariedade de fiscalizaÇão das
empresas; dos altos custos operacionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é precisO repensar -ã Previdência. Com a colaboração de todos. A própria Constituição,
aliás, manda que sua-_gestã,o seja democrática, com a partíci:..
pação- dos trabalhadores, aposentados e empresários.
São essas as nossas ponderações, sobre a Previdência
Social, que fazemos, na tarde de hoje, à consideração da
Casa.
. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR- MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!"õ e Srs. Senadores,
o Brasil está comemorando uma n-oVa safra agrícola, que pode
estabelecer um recorde de produção nacional. Motivo de orgulho para todos nós, esta realização do homem do campo certamente deve limito ao finanCiamento oferecido em tempo hábil
pelo Governo, bem como aú.: ·compromissos que assumiu de
garantia de preço mínimo de compra--e de armazenamento
da colheita~
-No meu Estado· de origem, -o Estàdo de Mato Grosso,
a situação era crítica ·depois da safra 89/90. A área plantada
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no Estado decresceu em um milhão de hectares, e a produção
de grãos diminuiu cm dois milhões de toneladas na safra 90/91.
O número de produtores inadimplentes coriió Banco do Brasil

aumentava a cada dia, e o desânimo para plantar a safra
seguinte campeava entre os agricUltores do Estado.
A Secreta-na de Agricultura começou, então, a agir. Convidou o Ministro da Agricultura para ir ao Estado djscutir
alternativas de produção. O Banco do Brasil foi contatado
e suspendeu cobranças judiciais aos agrícultorcs 1_renegociando
suas dívidas e habilít3-n-do-os a novos fiil~il.ciãrnentoS para o
plantio da safra 91192. A melhoria das estradas, principalmente
por obra do governo de Mato GrQSSo, também foi provi~en
ciada para garantir o escoamento da produção,
-A essas condições somaram-se~ as garáritias, oferecidas
aos_produtores, de comercialização da colheita com preço
mínimo compensatório. A resposta dos agricultores matogrossenses, diante d~sas condições, foi a meJ.ho~ possível: ·a
área plantada no Estado cresceu mais çle t.rinta_ por -~!):~O
em relação ao período anterior, e Mato Giósso está_ colhendo
uma de suas maiores safras, estimada em inãis de cinco milhões
de toneladaS.
·
-Todos sabemos, Sr. Presidente, Sr.s. Sena-CiCies, que: para
agricultores progressivamente descapitalizados pela baixa lucratiVidade da atividadc agrícola, e sem condiçõe_S próprias
de armazenamento, uma safra farta pode ser úm: desastre.
É preciso qUe-Os peq-uenos e médios produtores tenham armazenamento adequado para o seti produto, até encontrarem
preço justo para ele, Ou que o Governo o adquira por preçomínimo digno, sem· o que o homem do campo estará fatalmente quebrado.
-É preciSamente_ 9 _drama que vivem os pequenos e méçl_ios
agricultores_d_o_Est~çlp çle _M_at~ .C!t:q~~Q !!est~ m<?me~tçt. ç:om
excedentes c;le milhp_e_ arroz previstos em_três milhões e 1;8,5
milhão de tonaldas, respectivamente,-6 produtor não.eúcoilttã
preço compensador no mercado. Da mesma forma, o~ ptéços
mínimos õferecídos pelo Governo são baixos, nã9 c;Ç)mpensando o investimentO para -a produção.
Por outro lado, a CONAB ainda_ não credenciou- annazéns em quantidade necessária para estocar a safra e, ·com
isso, poder realizar as operações de A.GF (aqui_sição) ~ EGF
(empréstimos).
Tudo isso angustia os agricultores mato~grossenses, especialmente_com a proximidade do mês de jullhO; Quãndo as
dividas de custeio agrícola começam a vencer._Resta-lhes vender o produto de seu esforço entre 40% e 50-% abaixo do
preço mínimo oficial, especialmente no _caso do milho e do
arroz, ou perder_a mercadoria por falta de armazenamento
que lhes possibilite aguardar preços dignos.
Eu pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: é raz6avel
que todo o esforço feito pelo Governo do Estado. pelo Governo Federal e, principalmente, pelos agricultores resulte
em fracasso por uma simples questão burocrática da CONAB?
Desejamos que os bancos percam o que emprestaram? Queremos que os produtores estejam descapitalizados e desanimados para a próxima safra ou, pior que isso, inteiramente seni
condições de continuar a vida no campo? O que pretendemos
para a agricultura nacional?
É bem verdade que o Presidente-Collor enviou ao Cón~
gresso projetO de lei instituindo subs(~_<?S automáticos para
os produtores e para os bancos que operam-corircl'édito rural,
principalmente os bancos oficiaiS federais: O Governo espera,
com isso, evitar a venda da produção abaixo dos preços míni-
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mos. Mas não é isso, certamente, o que os agricultores desejam.
O Governo trocoi.i uni. compromissO por refinanciamentos
com novos prazos, o que significa mais jUros para os a:gricultQres. É_ esta -eu pergunto- uma política que vise à capitalização 4o hometn do campo? A quem interessa essa política?
____ N6:S ilão estaremos perdendo apenas o produto de uma
safra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Governo nãó ildotar, urgentemente e de uma vez por todas, políticas estáveis
de preços mínimos e de armazenamento, Que atendam à_s
necessidades dç fortalecimento do agricl_ütor. Est~remos jogando na lata de _lixo um bem muito nlais pi-ecioso- Que os
alimentos produzidos. Vamos perder a confíança do homem
do campo e o seu ânimo para enfrentar a já difícil atividade
agrícola.
- · Vamos aurnen_tar o êxodo ru:rarph~ilcipalrnente dos pequenos produtores dos assentamentos das regiões de fronteira
agrícola. VamoS estimular o inchaço_ das perifeiiãs urbanas
COI"!'!_ um_ contingente· de pessoaS despreparadas para a vida
na Cidade. VaróOs prodUzir desagrégaÇao familiar e delinqüênêia. vamos pei'der todos os investimentos feíti:is' em reforma
agrária.
Isso é o que iremos obter pela falta da manutenção da
palavra empenhaâa pelo Governo Federal. Eu repito, senhor~s: s~ não_ se encontr~r uma solução urgent~ e duradoura
em rriatéria de preços mínimos e armazenamento da produção,
e_&ta_re!DOS atirando fora todo o esforço feito e um capital
inestimável.
Assim, quero apelar veementemente ao Presidente Collor
e ao Sr. Minis-tro .d~ AgP,cultura, Antonio Cabrera, para que
ajam rápido, e- determinem as providê-ncias necessárias para
que Os agriçul_tor:es Ç_e meu Es.t;;tdo :O~o _sejam punidos pelo
êxito de seu trabalho. As conseqüências da fãlta de umã ação
imediata e enérgica não recairão apenas sobre eles e suas
famílias, mas sobre todo o País e, principalmente, sobre o
Estado de Mato Grosso.
Muito obxigªdo,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Jo~é Eduardo.

Con-

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o ségulnte-dis·cufSo.) -=---sr~- Presidente, s~s e_ Srs. Senadc~res, __~os 8~
an-os de idade, o Prof. Luiz Simões Lopes renu·nc1ou a Presidência da Fundação Getúlio Vargas, instituição pioneira, por
ele criã.da em 1944 e que tem contribuído de forma notáve~
para modernizar ádminlstração públiCa e privada do Pafs. F01
ele também o fundador do Departamento Administrativo do
Serviço Público, DASP, e de outros -órgãos federais da área
de_a_dministraç~o. Ocupo a tribuna do Senado para homenageá-lo. Tenciono ~raçar o perfil desse br_asileir?•- cuja pro~o~
gada existência tem sido dedicada a causas de mteresse publi~
co. SQU.be ele conjugar de forma idónea a promoção e defesa
da moderniiação do serviço público com o exercício de profícuas atividades no _setor privado, onde se destacou como conselheiro ou exe_cutivo de empresas de renome.
Informação sucinta sobre a Fundação Getúlio Vargas precede a apresentação de dad,os biográficâs essenciais do homenageado. Um decreto do Presidente_ Getúlio Vargas, de julho
de 1944, autorizou o Presidente do DASP a promover a criação
de uma entidade dedicada ao estudo e à divulgação dos princípios e métodos da organização racional do trabalho e ao preparo de pessoal _qualificado para a administração pública e privada. Essa instituição deveria mantt!_r núcleos de pesquisas_~ esta-
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belecimentos de ensino c _serviços complementares indispensáveis_. Instruído por esse decreto, Luiz Simões Lopes organizou comissão para estudar a forma jurídica mais conveniente
à entidade c de elaborar os seus estatutos.
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Desde a posse de Getúlio Vargas até 1937, Luiz Simões
Lopes ocupou o posto de oficial de Gabinete da Presidência
da República. Seu pai, Ildefonso Simões Lopes, Ministro da
Agricultura no Governo de Epitácio Pessoa (191911922), foi
um dos organizadores da Aliança Liberal, com Afonso Penna
Junior e Odilon Braga. Coube a essa Frente- POlitica desencadear o movimento que teve como epílogo a Revolução vitoriosa de outubro de 1930.

A experiência dessa Fundação nos convence de que Getúlio" Vargas sabia escolher com acerto os homeriS a quem dava
a incumbência de executar os seus prograrriaS- de reforma e
modernização. Essa competência para selecionar os mais capã:~
zes ficou demonstrada com a escolha de Lindolfo Collor, JoaNo dia seguinte à sua posse na Chefia do Governo Provi- ·
quim Pedro Salgado Filho, Waldemar Falcão, Alexandre Mar,
sório, a 3 de novembro, Getúlio nomeou Luiz Simões Lopes
condes Filho e outras figuras que tiveram o encargo de intro(então com 27 anos de idade) seu oficial de Gabiriete, postOduzir a modernização nas relações trabalhistas e nos assuntos
que manteve até 1937, muito embora no período tivesse de~
da Previdência SOcial.
sempenhado várias outras missões oficiais. QuerO Salieiltary
Nos estatutos da Fundação Getúlio Vargas também en- depois desse intróito, um aspecto realmente curioso do realis-: ·
contramos o diagnóstico realista de questões fundamen~ais
m_ó _e percepÇão" de Vargas. O desejo de dar .continuidade
do presente. Embutida nesse diagnóStico estava a previsão
ao esforço em prol dã --modeiniiaÇão ·da- sociedade fez Cóm
de que os problemas· se tornariam cada vez mais complexos
que o Presidente da República e o chefe do DASP, em 1944,
no futuro, se no presente não se cuidasse de encaminhar a
concordassem em que a Fundação GV fosse instituída cOmo
sua solução. Vencer o· atraso acumulado e- trazer o Brasil
pessoa jurídica de direito privado.
para a modernidade, eis uin traço básico de GetúliO ·vargas
Getúlio pressentia que seu governo não duraria para semcomo governante de um país de dimensão continental, deitado
pre. Era indispensável, se se pensasse_ na .continuida9~ do
em berçJ esplêndido. Os feitos de Vargas refletem a determitrabalho de modernização, que a instituição em projeto_ ficasse. _
nação- de sacudi-lo, para despertá-lo, abrindo-lhe os olhos
separada da máquina do Estado. Essa determinação foi cumpara os riscos que acompanham a inéi-ciã~ --. ,-----~
·
prida. A FGV nasceu prestigiada pelo apoio intelectual e
A FGV nasceu com a finalidade de atuar no âmbito das
material de numeroso grupo de personcdidade~ influentes. Es-.
ciências soci3is-, partiC"ularmente rios campos da economia e
teve sob a direção de Simões Lopes de 1944 a 1952~ com
da administração, tendo em vista colaborar na solução do-s
ligeiro interregno. Em ato de solidariedade a Getúlio Vargas,
problemas básicos do desenvolvimento económico -e do bemcomo seu leal amigo e dedicado servidor público, Simões Loestar social do País. É patente a atualidade desses estatutos
pes renunciou à Presidência da FGV, depois do golpe de
quando nos chamam a atenção para o item que trata da formuEstado de 29 de outubro de 1945, que afastç)U Getúlio.Vargas
lação da política nacional de proteção do meio ambiente,
da Presidência da República. Mas, d.efin~da a orie~tação do
compatibilizada com o desenvolvimento global sustentável.
novo Governo, o Presidente Eurico. Gaspar Outra, eleito no
Parece frase extrafda de algum documento preparatório da
pleito de 2 de dezembro.de 1945, o corividou a reassum-r
EC0-,91, a granae cOrllerêiiCía·mundial que as Nações Unidas
a Presidênci'!- d~ Fund~ção, em maio de 1946~
realizam no Rio de Janeiro, exatamente com o mesmo obje-A filosofia que Siniões Lopes introduziu na FGV perdura
tivo. Aquele objetiVo da FGV parece--um eco_dã foirnação
há quase meio século. Foram as experiências âe seus centros
universitária de Simões Lopes, agrônomo, mais tarde preside ensino e pesquisa, acumuladas por meio de erros e acertos,
dente da Fundação Brasileira para a ConServação da Natureza
devidamente depurados, que permitiram à FGV disseminar
e vice-presidente da Sociedade Nacional da Agricultura.
Como instituição piOneira no campo do ·serviÇo públíco, · o conheCimento que deu orige.m à maioria- das nossaS a tu ais
escolas de administração de nível superior. Muitos dos que
a FGV cumpriu outra-parte de seus estatutos ao prestar assisvieram a formar o corpO docente dessas escolas passaram
tência técnica a organizações públicas e priVadas, objetivando
pelos cursos de formação da FGV do. RiO e de São- Paulo: •
ajudá-las na busca de eficiência, melhoria da produtividade
Nas duas capitais, as Escolas de Pós-Graduação em Economia
e elevação do padrão de qualidade de seus serviços. Entre
preparam técnicos de alto nível e só oferecem acesSo a seus
outras tarefas de peso, _elaborou o plano de reforma do Miniscursos a. alunos que tiram os primeiros lugares nas escolas
tério da Educação da Colômbia e preparou estudos (vinte
de formação económica de todo o País.
volumes) sobre a reforma tributária, que teVe como fruto
o Código Tributário Nacional, implantado em 1967.
A inéicia da administração, que SiMões Lopes teve tempo
de avaliar do posto que ocupava na Presidência, parã- dar
Ao traduzir a preocupação de Vargas _com o marasmo
da administiaçáo pública, Símões Lopes, já conhecedor dos -conhecimento- aO chefe do Governo, resultou na sua escolha
para tentar vencer aS resistências· que ajUdaviHh a consetvar"
empecilhos que a máquina estatal opuriha ao desenvolvimellto
traços da administração pública, que vinham do século passasócio-económico do País, criou, ehi 1938, o -Departamento
do. Relatórios apresentados periodicamente ao Presidente e
Administrativo do Serviço Público. ConsegUiu,' assim~ converas conversas pessoais, facilitados pela proximidade do chefe.
ter em realidade algumas metas da reforma, tais como, o
do Governo, acabaram atirando- Luiz Simões' Lopes em meio
plano de classificição de cargos, a instituição do Hsistema
a casas de marimbon-dos ou a ninhos de cobras. Que seria
de mérito", mediante a realização de concursos para ingresso
da velha classe política, que tinha um dos seus principaiS ponem serviço, e a- criação de um regulamento de promoções.
tos de apoio na oportunidade de nomear apaniguados para
Registre-se o fato de que o Instituto de Previdência Assispostos no setor público? Não estaria o jovem -Simões LOPes
tência dos Servidores do Estado, lPASE, criado em fevereiro
agindo no sentido de criar um desequilíbrio entre a classe
de 1938, resultou-de decreto de Getúlio Vargas, cujo texto
política e o poder público, com as idéias modernizantes que
foi elaborado no Conselho Federal de Serviço Público, órgão
dizia representar interpretação fiel do pensamento do Presique sempre esteve sob a Presidência de Simões Lopes e que
dente?
era anterior à instalação do DASP.

e·
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Até que ponto não se tratava de uma usurpação de poder?
Não estariam os políticos, representativos de seus clãs eleitorais, encurralados por todo o País, diante de um aventureiro
que dizia falar em nome de seu chefe?
A implementação de todo o programa de modernização
do serviço público -era para valer. Os caciqUes políticos da
época colocavam-se frontalmente contra a mudança das regras
de um jogo que amarrava o País nas teias do atraso secular.
Para eles era inaceitável a perda do poder de nomear, sem
concurso, os seus clientes, um dos trunfos do situacionismo
.na República Velha, herdeira do sistema reconhecido como
·
válido no Império. ·
O futurO viria demonstrar que Luiz Simões Lopes entra
para a históriã. àdministrativa do País e::ci.tãmente porque era
um fiel intérprete dos ideais de Vargas. Desde 1935 Simões
Lopes estava dedicado ao estudo d9s problemas da administração pública. Erri. niarço daquele ano, tornou-se membro
da Comissão- Mista da Reforma Económico-Financeira, que
tinha uma subcomissão encarregada do reajustamento dos
quadros do serviço pUblico civil, presidia pelo embaixador
Maurício Nabuco. Em 193-6, Simões Lopes recebeu o encargo
de presidir uma comissão qo·e-, sucessora da chamada Comissão Nabuco, deveria elaborar um projeto definitívo tle rejusta~
mento do pessoal civil. Cumprindo sua tarefa, a ComisSão
da Reajustamento apresentam uõi'plariO para o furiêiê:mãlisnio
civil, baseado no s"is:tema de carreiia·s, garaÍltindo ao funcionário ao mesmO -tempO- uma reinuneração proporcional às
suas funções e o acesso a postos superiores, segundo critérios
eqüitativos. Coube-lhe, outrossim, elaborar projeto de lei,
aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro de 1936
e sancionado em fins de outubro seguinte. Essa Lei, n"' 284,
conhecida como Lei dó Reajusiarríirito, êStabdeCeu as bases
do primeiro plan'o de claassificrtçã(r de caigos do Governo
Féderal e _instituCionalizou o sisteina de mérito. Pela mesma
lei foram instituídos o Conselho Federal de Serviço Público
Civil e as ·comissões de eficiêticia; organizadas em cada Ministério. Atribuía-se a esses órgãos a implementação de reforma
administrativa. -- ~
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zação e funcionamento dos serviços Públicos, a fim de PrOpor
normas de sua racionalização; estudar a simplificação da variedade de materi-al em uso e estabelecer padrões para sua aquisição e utilização; e fiscalizar a execução do orçamento da República.
Simões Lopes achava que o Orçamento da União devia
ser elaborado pelo DASP. Daí surgiu um conflito com o Ministro da Fazenda, Artur de Souza Costa. Seria atribuição do
Presidente da República dirimi-lo. Vargas escolheu uma solução intermediária: em 1939 mandou criar a Comissão de Orçamento Geral do Ministério da Fazenda, e expediu decreto
nomeando Simões Lopes para presidiMla. Em 1940, essa Comissão foi transferida para o DASP, decisão que representava
uma vitória completa de Simões Lopes. Nosso homenageado
integrou, também, a Comissão de Estudos e Negócios Estaduais do Ministério da Justiça, que funcionOu de 1939 a 1945,
supervisionando a administração fazendária os Estados_ e Municípios. ·
No discurso em que anunciou a decisão de deixar a Presidência da FGV, perante a Assembléia Geral da Instituição,
Siinões Lopes fez revelações de interesse histórico. A título
de exemplo, cito uma ordem expedida por Getúlio Vargas,
em 1936, cedendo um andar inteiro do Palácio do Catete
para sede da Comissã-o de Reforma Administratíva, presidida
por Simões. Esse episódio é revelador da intenção de Vargas
de modernizar o País, dando ênfase à transformação do serviço
público, onde se entrava com a ajuda de pistolão e passou
ao regime de concurso para seleção dos mais aptos. Disse
o ex-presidente da FGV, no mencionado discurso, que, sob
orientação direta do chefe do Governo Provisório, iniciou
Suas atividades pelo estudo da restrUturação dos órgãos da
administração. Já em fins de 1930, Vargas manifestava o seu
profundo interesse na reforma administrativa, cuidando diretamente dos passos que levariam à consecução de seu objetivo.
Resultou da introdução do sistema do mérito e realização
do concursos -de que participaram mais de duzentos mil candidatos a_ cargos públicos, sendo demitidos os interinos inabilitados. Simões Lopes relata um caso bem expressivo da firmeza

Instalado em dezembro de 1936, o Conselho, composto

e imp-arcialidade com que foi implantado tal sistema: a demis-

de cinco membros, seria o principal responsável pela condução
da reforma. Em março de 1937, Simões Lopes assumiu a
sua presidência, exercendo-a até. julho de 1938. O Conselho
Federal do Serviço Público Civil preparoo;-assirn, o camí:ilho
para a instalação do-Departamento Administraiivo do Serviço
Público-, DASP, criado para acionar o sistema que se vinha
delineando desde 1935, sob a inspiração da idéia de_ eficiência
e do processo democrático de ingresso no serviço público
-o concurso.
No relatório apreSentado ao Presidente Getúlio Vargas
por ocasião-do .encerramento das atividades daquele Conselho, Simões Lopes salientou ·que, mais do que reajustar os
vencimentos do funciorialismo, a Lei n"' 284 teve pór- objetivo
"reconstruir por completo o arcabouço da administração pública, sob novas e sólidas bases, dotando-a de estrutura racional e seguras normas de funcionamento" ..
Importante realização de Simões Lopes, que o presidiu
desde o começo, o DASP foi criado em junho Qe 1938, vinculado à Presidência da República, e tinha as seguintes funções:
proceder à seleção de pessoal para execução dos serviços públicos e cuidar do aperfeiçoamento do mesmo; classificar cargos
e funções públicas; propor alteração em níveis de remuneração; orientar e fiscalizar a execução da legislação referente
a direitos e deveres dos servidores públicos, estudar a organi-

são de um funcionário interinO do Palácio do Catete. considerado homem de confiança do Presidente da República. Reo no concurso realizado para provimento do seu cargo, foi
automaticamente demitido e afastado desse cargo.
Em sua alocução de despedida do posto mantido por
quase meio século, Simões Lopes lamentou que o sistema
do mérito, que substituíra o regime do pistolão, tenha entrado
em ·irremediável declínio, vitifu3do pela endemia brasiliense
do ''fisiologismo".
A partir de 1930, depois de quinze anos de lutas pela
modernização do serviço público, Simões Lopes chegou à condusão de que era necessário insiStir no processo de formação,
treinamento e recrutamento de pessoal qualificado. não apenas para o setor público, mas, igualmente, para o setor privado. Disse ele que a aproximação do fim da ll Guerra Mundial
fazia prever profunda transformação no quadro do desenvolvimento económico e social do País. Graças à compreensão
e ajuda do Presidente Vargas, declarou ele, foi criada a FGV.
A instituição nasceu de uma Assembléia Geral de que participaram governadores estaduais, os prefeitos do Rio e de São
Paulo, empresários esclarecídos, professores universitários e
outras personalidade, que se interessavam pelo progresso do
País. A Assembléia contou com a presença de mais de trezentos membros doadores.
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No período imediatamente anterior à sua despedida, Si-

mões Lopes empenhou-se na reforma da FGV, reestruturan·. do-a. A força de fatos e çircunstâncias, conio disse ele, conduziu à supre~são de alguns dos seus _órgãos e à demissão· de
muitos dos seus servidores. A FGV passou às mãos de seu
novo presidente, o Dr. Jorge Oscar de Mello Flôres, de longa
data_seu vice-presidente, assim descrito por Simões: "Notável
engenheiro civil, professor emérito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e competente adminis1r3dor, pensador e
conselheiro político".
Em seu discurso de posse, o professor Jorge de Mello
Flóres propôs a reforma dos estatutos_da FGV, para comportar
a figura do Presidente de Honra. Será esse posto, vitalício,
ocupado pelo nome ilustre que, com a ajuda incansável de
Getúlio Vargas, criou a institUição. Trata-se de merecic:J~ ho:menagem a Simões- Lopes.
Vários foram os oradores que se pronunciaram na Assembléia Geral da FGV,_ em que houve a eleição de seu novo
presidente. O Embaixador Manoel Pio Corrêa, um dos luminares da carreira diplomática, fez revelações surpreendentes
ao falar de Simões Lopes como seu preceptor e modelo de
virtudes. Disse ele, .em seu discurso: "Perdi muito cedo meu
pai; cedo demais também meu padrinho e primeiro mentor:
Salgado Filho,_a quem devo muito, e mais do qoe tudo devo
haver-me ele aproximado de_ Luiz Simões Lopes, confiando-me aos cuidados deste, a cujo lado sempre fiquei,- e que
veio a ser o formador .de meu caráter e de minhas convicções.
Simões Lopes foi o -espelho em que busquei mirar-me,-o modelo que procurei seguir ~sem haver, é claro, jam_ái!) alcançado o altíssimo níve;l de virtudes cívicas das quais ele sempre
foi e é padrão insuperáVel".
Acrescentou o diplomata que existe em alemão uma palavra zivilcourage, que exprime algo mais, e de ma:is complexo,
do que «corarem· cívica". Em boa tradução seria "intrepidez
no cumprimento dos. deveres de cidadão para com a Pátria".
Essa expressão, segundá Pio Corn~a. descreve o próprio perfil
de Luiz _Simões Lopes, "em sua integridade sem falha nem
fissura, sua dedica-ção-absoluta e irrestrita ao serviço da Nação
eª- defesa do interesse público". Afirmando, ainda: "Toda
a sua vida tem sido uma pura trejetória_-de límpida probidade
e de total desprendimento. de ambições ·ou interesses pes.
.
soais''.
Disse o Embaixador que Simões Lopes, ''apóíado na confiança absoluta do Presidente Getúlio Vargas", balizou sua
ação pelos princípios que fizeram do Serviço Público Federal
brasileiro, durante muitos anos, o modelo e a inveja de outros
países. Os princípiOS cardiais, pelos quais norteou sua firme
ação, foram essencialmente dois, disse Pio Corrêa, a redução
dos quadros do Serviço Público às dimensões efetivamente
nece_ssárias, e a abolição- do nepotismo, até então inveterado
vício da administração e da política. Firmou a regra do ingresso
nos quadros do ServiÇo Públicq exclusivamente por consurso
de provas e no cargo inicial da carreira, e da promoção" ·em
proporções iguais por merecimento e por antiguidade, o primeiro aferido por critérios objetivos e transparentes.
Merece destaque outra referência do Embaixador. DiSse
ele que, em 1939, teve a ocasião de acompanhar o Prof. Luiz
Simões Lopes a Washington, onde por este foi feita visita
à sede da Civil Service Comission. Saudando o visitante, o
presidente daquela Comissão_ declarou_que, sob a égide do
DASP, o Serviço Público Federal brasileiro havia-se tornado
um corpo modelar, superior nos princípios de sua estruturação
ao próprio Civil Service norte-americano:
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O Prof. Benedito Silva, um dos companheiros de Simões
Lopes desde o DASP. foi um dos oradores perante a Assembléia Geral em que o criador da FGV passou da Presidência
da Casa para o seu Conselho Curador. Na qualidade de Diretor de Documentação da FG V, o orador apresentou longo
relato das atividades desenvolvidas pela instituição em quase
meio século. Foram ali ministrados 9.883 cursos, de que participaram 385.618 alunos, dos quais 257.603 receberam seus
diplomas ou: ·certificados de conclusão. Até 31 de dezembro
de 1991, atingiu a 19.911 o número de brasileiros que estudaram como bolsistas nas escolas e institutos da FGV, e a 454
o número de bolsistas brasileiros da FGV que fizeram cursos
de graduação e pós-graduação no exterior. Paralelamente,
o número de bolsistas estrangeiros que estudaram na FGV
chegou a 3.783.
A FGV chegou a ter dezessete órgãos dedicados à pesquisa, ao ensino e â divulgação em diVersas_ áreas. Da relação
apresentada por Benedito Silva, destacamos o Instituto Brasileiro de Economia, a Escola Brasileira de Administração Pública, a Escola de Administração de Empresa de São Paulo,
a Escola Interamericana de Administração Pública, a Escola
de Pós-Graduação em Economia, o Ce-ntro Interamericano
de Comercialização, o Instituto de Estudos Avançados em
_Educação, o Centro de Pesquisa e Documentação de HiStória
COntemporânea do Brasil, este por sinal dirigido por uma
neta de Getúlio Vargas.
Na solenidade de despedida, Simões Lopes pediu à Assembléia __ que elegesse José Mindlin para prencher a 'vaga no
Conselho Curador deixada por Alzira Vargas. Disse ele de
Mendlin: "Um dos mais cultos e bem-sucedidos industriais
brasileiros, que~ como outrora o Barã·o de Mauá, inverteu
a posição das multinacionais no Brasil, mantendo ·a matriz
brasileira de sua empresa em São paulO e. instalando filial
estrangeira numa cidade dos Estados Unidos"-.
Em artigo publicado na edição de 20 de maio próxinio
passado, do Jornal do Brasil, o industrial Mindlin escreveu:
"Costuma o Dr. Simões dizer que tinha três sonhos na vida:
a -conservação da natureza, a elaboração de um bom sistema
4~ ad~_ninist!ação_ pública e a_ criação de um~_ funÇação qu~
ensinflsse economia e formasse administradores. Creio qUe
poucas pessoas podem dizer, como ele, que conseguiu galhardamente realizar os três sonhos. A EC0-92 pode buscar·suas
origens nos esforços que ele e um grupo de companheiros
idealistas começaram a fazer em prol da conservação da natureza e preservação do meio ambiente, já nas décadas de 20
e 30".
-Chega ao fim o meu depoimento sobre uma figura brasileira ímpar deste século, um amigo dedicado de Getúlio Vargas, o estadista que fez o Brasil dar vários passos ã frente .
ao executar refOrmas profundas em vários campos, inclusive
o Direito do Trabalho, a Previdência Social, a Administração
Pública, o Comércio Exterior. Getúlio Vargas, fundador do
meu Partido, é uma figura histórica imortalizada pelos seus
grandes feitos. A su~ _inspiraÇão e decidido apoio permitiram
a Simões Lopes realizar sonhos que engrandecem a Pátria.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Con-

O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso~)~ Sr. Presidente, S~ e Srs.-Senadores, tem
sido a Caixa Económica Federal ~cusada, no festival 4_e_ ~oa
tos, denúncias e suspeições que tomou conta deste País, de
ter praticado mazelas que efetivamente não praticou. Igno-
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ramwse os propósitos dessa sanha de acusações

in~empestivas,

dessa maledicência generaliza-da. Serão, provavelmente, inte-

resses menores e mesquinhos, gui~dos por obscuras e incompreensíveis razões,
É cristalino, todavia, o mal que provoca esse comportamento irresponsável e antipatriótico, gerando a descrença do
povo nos seus governantes e a instabilidade das instituições,
quiçá do própriO regime democrático.

"

Democracia; pode-se argumentar, pressupõe a convivência de contrários, a divergência de opiniões, a legitimidade
da dúvida e a liberdade de imprensa, mas- não pressupõe,
e nem pode admitir - retrucamos - a perfídia, a aleivosia
finalmente orquestrada, o vilipêndio pelo simples e único prazer de vilipendiar, a denúncia irresponsável, e a instabilidade
social e política como desiderato.
No momento histórico em que vivemos, de uma crise
económica sem precedentes -herança ~cuinulada de vários
governos anteriores, resultado de um modelosocio-econômi<:>
há muito Obsoleto_- cabe-nos a hercúlea tarefa de reconstrmr
este País. Deveriam, portanto, os detratores profissiOnais,
os maledicentes de plantão, gastar o tempo e a energia em
atividades mais nobres e produtivas, juntando os seus esforços
aos do Góverqo, ou, pelo menos, exercendo o dil:eito de
crítica com responsabilidade, idoneamente.
Uma das mais recentes mentiras assacadas contra a Caixa
Económica Federal refere-se a u:ríi suposto superfaturamento
na confecção dos bilhetes da Loteria Instantânea. Como tem
saído acontecer, o libelo carece de provas, mas nem por isso
seus efeitOs nOCiVos se extinguem, pois, até que se restabeleça
a verdade, fica denegrida a imagem de uma instituição secular,
proba e de comprovada lisura nos negócios ·que tem à sua
responsabilidade.
A mentira tão leviana e inconsistente responderemos aqui
com a verdade documentada. Cumpre dizer, antecipadamente, que o Tribunal de Contas da União, tendo realizado inspeção ~traordinária na Caixa Económica Federal, no passado,
considerou regulares os procedimentos licitatórios sobr.e os
quais recaíam suspeitas de favorecimento. Não poderia a Caixa pretender um endosso mais competente do que o próprio
TCU, que põe ponto final na questão .. As recentes acusações
contra a CaiXa, as maldosas insi_nuações de irregu!aridades,
no entanto, demonstram como agell). aqueles que, a qualquer
cus_to, querem desestabilizar as instituições e o próprio Governo.
Vejamos, passo a passo, como se desenrolaram a licitação
para fornecimento dos bilhetes da Loteria Instantânea, os
recursos interpostos e a inspeção do TCU.
Inicialmente, devemos destacar que o Edital de Licitação
(Concorrência n' 020/90), tendo sido publicado no Diário Qfi.
cial da União, do dia 30 de agosto daquele ano, o foi também
nos jornais de grande circulação do País, nos dias 05, 06 e
CJ7 de setembro. No dia 04- de outubro verifica-se o recebimento das propostas, com a participação das seguintes empresas: JNTERPRJNT - Impressos de Segurança Ltda.; IBF
da Amazônia S.A.; ISA - Impressos de Segurança Associados Ltda; Moore Formulários Ltda.; e LOTEBRÁS Serviços Lotéricos do Brasil Ltda. Dessas cinco, as três primeiras - Interprint, IBF da Amazônia e JSA -foram consideradas habilitadas prelminarmente, no dia 18 de outubro.
Em 22 de novembro, deu-se a abertura de envelope contendo a "Proposta Técnica" das três referidaS empresas, e
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a conseqüente devolução das propostas das empresas inabilitadas (Moore e Lotebrás). Em 29- de janeiro do anO pãssado,
após visita da Comissão encarregada ás instalações das empresas licitantes, a CEF divulgou o resultado do julgamento alusivo à habilitação técnica. A Comissão considerou habilitada
apenas a IBF da Amazônia, excluindo da concorrência as
empresas ISA e Interprint. As licitantes excluídas apresentaram recurso, alegando terem sido adotados critérios técnicOS
que restringiam o cai"áter compétifiVo da concorrência, de
forma a restar uma só ofertante dos serviços por ocaSião da
abertura dos envelopes com as propostas de preços.
Cabe aqui salientar um fato que demonstra a completa
isenção da Caixa Económica Federal no processo licitatório.
As duas empresas que apresentaram recursos questionaram
basicamente a ex(@;êricia de interligação dos equipamentos da
produção, ou na linguaguem técnica, o sistema uin line". Apenas a llif da Amazônia, como vimos, atendia a esta e?âgên~ia,
o que levou à desclassificação das quatro outras concorre-ntes,
por não adotarem o referido processo de fabricãção. A Comissão de Licitação, ao examinai- os recursos, opinou-Pelo indeferimento. Entretanto, o Presidente da Caixa Económica Federal decidiu acolhê-los e classificar as empresas do ponto de
vista técnico. Vemos, portanto, que, embora não fosse obrigado a permitir que aquelas einpresas concorressem na etapa
seguinte, o Presidente da CEF optou poi manter o caráter
competitivo até a fase final do processo de licitação.
Quando da abertura dos envelopes contendo a proposta
comercial, em 20 de fevereiro, a IBF ganhou novamente,
pois apresentou O menor preço. o-r-esultado da concorrência·
foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 24 de abril,
e no dia 17 de julho do ano passado a CEF e a IBF da
Amazônia celebraram o contrato, registrado sob o o9136.726,
no Cartório do 19 Ofício de Registro de Títulos e Documentos.
Como se põde ver, St. Presidente e Srs. Senadores, a
concorrência aconteceu com a maior lisura. Não bastasse essa
evidência cristalina, meridiana, à CEF tem ainda o endosso
da empresa de consultaria PRICE Waterhouse, que goza de
sólida reputação, e que acompanhou todo o processo licitatório,"desde a elaboração do Edital até a celebração do contrato.
Instado a pronunciar-se sobre a concorrência, mediante representação acolhida como denúncia, o TCU concedeu à Caixa
Económica Federal mais um diploma de isenção, de lisura
e de probidade, fazendo reparos apenas a aspectOs formais,
sem iniores Conseqüências iló ~que tãrige à competitiVidade
e democratização do processo licita~ório.
Acredito ter demonstrado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que lado está a verdade. A denúncia e a suspeição
podem conviver com a democracia. É até bom que haja essa
convivência, parã- que o regime se aperfeiçoe, para -que .os
homens públicos prestem conta dos seus atas_ e para que o
cidadão exerça o seu papel de vigilante do Poder e das instituições. Entretanto, quem faz uma denúncia ou levanta uma
suspeita, deve fazê-lo tempestivarnente, com fundamentos,
e movido por interesses maiores, objetivando o bem comum.
O que devemos repudiar é a boataria, a maledicência e a
irresponsabilidade, que t~nto têm maculado a imagem de insti~
tuições saudáveis, sólidas, com longa tradição d-e bons s_erviços
prestados aos cidadão e ao País.
Muito obrigado!
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
TRJBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Em 15 de maio de 1991
IC 1867/91-1
Ofício n' 16419r (8• IGCÊ)
Do Inspetor-Geral de Controle Externo
Ao Presidente da Caixa Económica Federal-CEF
Assunto: comunica Decisão
Senhor Presidente
Consoante Decisão-deste Tribunal, proferida em Sessão
de 24 de abril Ultimo, cumpre-me levar ao conhecimento de
V. S• o inteiro teô! da Decisão dá Pleilário, acompanhada
qo Relatório e Voto emitidos pelo Relator, Sr. Ministro Carlos
Atila Álvares da Silva, que considerou regulares os procedimentos adotados por essa Instituição Finariceifa na condução
e julgamento da licitação pública, convocada por meio da
Concorrência n9· 020/90-CEF, para contratar fornecedores de
bilhetes para a Loteria Instantânea.
Determinou, ainda, na mesma assentada, fosse feita recomendação a essa Entidade no sentido de que, na contratação
de tais fornecedores, adote medidas de segurançà que garantam o fornecimento contínuo dos bilhetes eni todo o território
nacional e que lhe permitam ser ressarcida de prejuízo eventualmente decorrente do não cumprimento satisfatório de
cláusulas contratuais.
Renovo a V. E~ protestos de consideração e alto apreço.
-Maria Tberesinha Fagundes Portella Inspetora-Geral.
TC-001867/91-1
Caixa Económica Federal
Acompanhamento de licitação
Inspeção extraordinária
Em 26 de fevereiro último, este Plenário decidiu determinar a realização de inspeção extraordinária na Caixa ECoDô·mica Federal, com o objetivo de apurar "a procedência das
·razões. invocadas pela Comissão de LicitaÇão para inabilitar
os concorrentes desqualificãdos __na fase técnica" da concorrência convocada por aquela empresa pública, para contratar
fornecedor de bilhetes da Loteria Instantânea. A Decisão
desta Corte foi niotivada por rePfesC::ntãÇão, acolhida como ·
denúncia, apresentada por um dos licitanteS desqualificados
(11s. 117/124), que alegou terem sido adotadOSJ>ela Comissão
de Licitação critérios técnicos que restringiam o car.áter competitivo da concorrência, tantO que só restaria uin único e
solitário ofertante, ri.a fase de abertura das propostas de preços.
A inspeção foi realizada em caráter reservadO, vistO ter-se
originado de denúncia. Foram feitas as devidas· apurações
in louco, levantando-se toda a documentação pertinente à
licitação (Anexo único).
No parecer de 11s. 1701172, o Senhor Diretor da 2• Divisão
da s~ IGCE, Dr. Jõsé Régls Marqu~s, resume as conclusões
da inspeção. InforMa que o prin~pal fato questionado dizia
respeito "à exigência de interligação do.s equipamentos de
produção ou, tecnicamente, o sistema "in line'\ contida no
item 6 do Anexo I do edital, cuja interpretação pela CEL-CEF
levou à desclassificação de tõâoS os liCitantes, exceto. tiro deles,
que ado ta referido sistema".
"Assim sendo"- prossegue o Senhor Diietcir ~ ..estarse-ia elinúnando a competitividade entre o universo de licitantes, frustrando, conseqüe,ntemente, o objetivo básico do pro-
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cedi_mento licitatório, sobret"udo no que tange à abertura do
eriVelope que.contém a proposta de preço". -·
Essa situação motivOu recUrsos pdr parte de dois licitantes
desqualificados por não adotarem o referido processo de fabricação. A Comissão de LiCitação opinoU_ peto inde-ferlmerito
desses recursos. Entretanto, o Presidente da CEF, ''por ofício
de_1-4-91 (11. 132) comunica a este Tribunal que acolheu os
recursos das recorrentes para classificá-las tecnicamente.
Abertos os envelopes de oferta de preços das três empresas
concorrentes, em 15-4-91, a empresa IBF da Amazônia S.A
foi declarada vencedora da concorrência por ter oferecido
o menor preço (11. 116)".
.
.
O SeD..óor Diretor das~ IG.CE assinala ainda, no procesSO
licitatório, diversas outras falhas que, por serem formais, entende não constituírem razão para questionar a regularidade
da concorrência. Argumenta tembém que, "considerando o
CO!)teúdC) s_ocial 9-a contratação que se J:msca, em face da .geraç~o de rendas para diversos órgãos públicos da ação social
do Governo e, ainda, que se anulada a licitaçãõ ós participantes de nova concorrência seiia·m os mesmos, dada a ausência no merCãdo nacional de outras empresas fabricantes de
bilhetes de loteria com condições de atender às exigênciaS
de uma contratação de grande vulto, como é O caso sob análise," sugere sejam as irregularidades formais praticadas pela
CEF relevadas por este Tribunal, para ter o processo licitatório
como regular, com as ressalvas aqui apontadas".
Propõe adicionalmente
a) que se recomende à CEF "adotar na contratação medidas de segurança que garantam o fornecimento contínuO dos.
bilhetes em todo o território nacional_ e que lhe permitam
se.r .reSsarcida de prejuízos porventura decorrentes do ·não
cumprimentO satisfatório de cláusulas·contratuais";
b) que se dê conhecimento da Decisão da Corte à empresa autora da comunicação de fls. 117/124;
c) arquivar o presente processo.
Por fim, registra o Senhor Díretor que cipós a homologação do resultado da concorrência, dispõem os licitantes ainda de cinco dias para recurso.
A Senhora Inspetora-Geral das~ IGCE endossa as considerações e propostas do Senhor Diretor da 2~ Divisão daquela
Inspetoria.
É. o i-elatório.

.. VOTO
Registro, de início, meus encómios ao Dirétor da 2'.DiVl~
São da s~ IGCE pelo excelente trabalho realizado, com o
qual permitiu ao Tribunal acomparihar e fiscalizar essa importante licitação pública concomitantemente a seu desenvolvimento, e sobre ela decidir tempestivamente, com pleno co·nhecimento de causa.
O ·acOlhimento doS. recursos ·impetnidos pelas licitantes
desqualificada~ na fase técnica dessa· concorrênCia· elidiu a
raz~o f!lndaJilcntal. gue justiijcar;a o questionamento dO processo em causa.· Os motivos com que o Senhor Presidente
da_Caixa Económica Federal justificou o deferíriiento dos recurs~s_ most~am que·, ãfi::rta.do pelo Tribunal, sua preocupação
fundamental consistiu em assegurar o caráter competitivo da
licitação. Esse objetivo ~oi ~lCançãdo, dando-se assim pleno
cumprimento ao DL 2.300/86.
-A as:ão fiscalizaâora desta .Corte contribui?·. dessa forma,
para que o gestor da entidade pública observe a letra e o
espírito da lei.
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Coincido com a Senhora Inspetora da 8• IGCE quando
acolhe a opinião do Senhor Diretor, que considera irrelevantes
os demais defeitos formais anotados çolateralmente pela inspeção, neste processo.
Da mesma forma, com base nos elementos autuados,
aceito a conclusão de que foram afiriãl regulares os procedimentos adotados pela CEF nessa concorrência. Está assim
esgotada a finalidade desta inspeção extraordinária, visto que
a decisão adotada pelo Presidente da CEF, ao dar provimento
ao recurso do denu_ocianJe, eliminou a questão por ele levantada.
São úteis e válidas, não obstante, as recomendações sugeridas, e que devem ser clausuladas no con.trato, e por isso
as acolho.
Diante de todo a·- exp-osto, voto no sentido de que o
Tribunal adote a seguinte Decisão:
a) acolher as cÕnclusões da s~ IGCE, decorrentes da inspeção extraordinária realizada na Caixa Econômica Federal,
no sentido de considerar regulares os procedimentos adotados
por aquela empresa pública na condução e julgamento da
licitação pública convocada para contratar fornecedores de
bilhetes para a Loteria Instantânea.
b) recomendar à Caixa Económica Federal que, na contratação de tais fornecedores, adote medidas de segurança
que garantam o fornecimento contínuo dos bilhetes em todo
o território nacional e que lhe permitam ser ressarcida de
prejuízo eventualmente decorrente do não-cumprimento satisfatório de cláusulas contratuais.
c) determinar à 8' IGCE~ que mantenha o acompanhamenta deste processo, inclusive na execução do contrato;
d) comunicar o inteiro teor" desta Decisão ao_ Presid_ente
da CEF e à empresã remetente da correspondência de fls.
1171124.
T CU, Sala das Sessões, 24 de abril de 1991.- Carl~s
Átila Álvares da Silvã, MlO.Isti-ô~Relaioi. Decisão do Plenário
(Sessão Ordinária)
Processo n' 001.867/91-1
O ~ribunal Pleno, por proposta do Relator, Ministro
Carlos Atila Álvares da Silva (fls. 173 a 175 do processo),
resolveu, ante as razões expostas:
"a) acolher as conclusões da 8~ IGCE, decorrentes da
inspeção extraordinária realizada na Caixa_ Económica Federal, no sentido de considerar regulares os procedimentos adotactos por aquela empresa pública na condução e julgamento
da licitaÇão pública convocada para contratar fornecedores
de bilhetes para a Loteria Instantânea;
b) recomendar à Caixa Económica Federal que, na conM
tratação de tais fornecedores, adote medidas de segurança
que garantam o _fornecimento coritínuo dos bilhetes em todo
o território n-acional e que lhe permitam ser ressarcida de
prejuízo eventualmente decorrente_d_Qnão cumprimento satisfatóriO de cláusulas contratuais;
c) determinar à 8~ IGCE que mantenha o acompanhamento deste processo, inclusive na execução do contrato;
d) comunicar o inteiro teor desta Decisão aO Presidente
da CEF e à empresa remetente da correspondência de fls.
117/124."
.. . .•. - .
T. C., Sala das Sessões, 24 de abril de 1991. - Josadak
Pereira de Oliveira, (respondendo pelo expediente da Secretaria das Sessóes)- Adbemar Paladini Gbisi, Presidente.
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Bras!lia, 27 de maio de 1992
NOTA
LOTERIA INSTANTÂNEA
1 - Histórico
1.1- O Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
acatando os termos da ExposiçãO de Motivos n~ 133, de 31
de março de 1990, da Excelentíssima Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento. baixou o Decreto n~ 99.268, de 31
de maio de 1990. cuja regulamentação se deu através da NOrM
ma Geral da Loteria federal do Brasil-:- Instantânea, editada
pela Caixa EconómiCa Federal e, publicada no Diário Oficial
da União, de 29 de junho de 1990.
1.2- A arrecadação dessa loteria, terá a seguinte destinação:
-Prêmios ···················-·~·A·~··~~···:................. 45%
-Renda Líquida ......... ·················-·-····--···-··· 25%
-Despesas de Custeio ··-··-···-·-········; ......_..-: .._...... 30%
-Total ......................... ·-······················-··· 100%
2-

Da Licitação

2.1- Através do Edjtal de Licitação-publicado no DOU
-Concorrência 20/90, de 30 de agosto de 1990, deu-se início
ao processo licitatório para fornecimento dos bilhétes da_ Loteria Instantânea.
5, 6 e· 7 set. 90 - pUblicação do Aviso de Licitação
nos jornais de grande circulaçãO do País.
4_ out 90 - recebimento das propostas.
Participaram as- seguintes einpresas:
- Interprint - Impressos de Segurança Ltda.;
-IBF da Amazônia S.A.;
,
-Moore -formulários Ltda. ;--:- ISA -Impressos de Segurança Associados Ltda.;
- Lotebr3.s- Serviços Latéricos do Brasil Ltda.
18 out 90 - Divulgação do julgamento da_ habilitação
preliminar.
- Foram consideradas habilitadas:
- Interprint;
- IBF da Amazônia;
-ISA.
Inabilitadas:
-Moore; --Lotebrás.
31 out 90- Comunicação às empreSas participantes da
Licitação n~ 20!90, do recurso interposto pela Lotebrás.
7 nov 90- Apresentação pela IBF de pedido de impugnação do recurso apresentado pela Lotebrás.
20 nov 90- DiVulgação do julgamento indeferindo recurso interposto pela Lotebrás.
22 nov 90- Abertura de envelopes da "Proposta Técnica'-' e devolução dos envelopes das empresas inabilitadas --:Moore e Lotebrás.
13 dez 90- Apresentação do relatório da comisSão constituída para analisar as propostas técnicas das empresas: ISA,
Interprinte e IBF.
7 a 10 jan 91 - Visita da comissão às instalações das
licitantes, com o objetivo de verificar o exato cumprimento
das exigências do Edital de Licitação n~ 20!90.
15 jan 91- Apresentação do relatório da comissão encar· ···- · ·
regada da visita às licitanteS.
··· ·29 jiin 91- Divulgação do resultado do julgamento alusivo à habilitação técnica, tendo__sido consideraQª habilitada
apenas a IBF da Amazônia e inabilitadas as Interprint e ISA.
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5 fev 91- Apresentação de recursos das empresas julgadas inabilitadas.
7 fev 91- Comunicação-à TBF dos recursos interpostos
pela Interprint e ISA.
18 fev 91 --Término do_ prazo para que a IBF apresente
a impugnação dos recursos_ interpostos.
20 fev 91-Julgamento dos recursos, divulgação do r~sul
taú 1 e abertura da "'"Proposta Comercial".
2.2- Desde a elãboração do editãl até o térmfno do
processo licitatóríO, todos os trabalhos foram acompanhados
por representantes da Price Waterhouse.
2.3 ~O acompanhamcr to também foi efetuado pelo
TCU que em 24 de abril91, ·cm decisão anterior do plenário,
foram considerados regulares <JS procedimentos adotados pela
CEF. A conclusão foi acatada, por voto, pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro Relator.
2.4 As empresas que prosseguiram no processo licitató~
rio, foram julgadas habilitadas na fase "'PrOposta TéCi"üCá",
sendo decidida a vencedora da Concorrência, a que apresentou menor preço, na fase "Proposta Comercial".
2.5 Sagrou-se vencedora, a empresa IBF da Amazônia
SIA, sendo o resultado da Concorrência devidamente publicado no Diário Oficial da União de 24 de abril de 1991.
2.6 Após as negociações de praxe, foi-3Sslriãdo em 17
de julho de 1991, o contrato entre a CEF e a IBF da Amazôriia
SIA.
3 Da contratação
3.1 O contrato celebrado entre a CEF e a IBF da Amazônia - Impressos de Segurança Ltda para fornecimento de
bilhetes da Loteria Federal do Brasil - Instantânea, pelo
prazo de 20 (vinte) meses, ocorreu em 17-7-91, tendo sido
registrado sob n" 136.726, -n-o Ç3rtório do P Ofício de Registro
do Títulos c Documentos, na mesma data.
3.2 Até a preSente data a empresa em referência vem
cumprindo regularmente com todas suas _obrigaç~es contratuais, tendo a CEF recebido 6 (seis) emissões comO a seguir:
Emissão 01 - Super Trevo Federal (Preç_o de_ venda Cr$ 300,00)
-Formalização da Encomenda ...... -... -ro--~2217/91
-Quantidade de Bilhetes ................. -~._200.400.000
-Quantidade de Bilhetes Recebidos ........ -210.453.500
-Preço por Milheiro ............. ·---·------· Cr$ 35.633,58
Emissão 02 - Corrida da Sorte (Preço de venda - Cr$
35C,OO)
.
- - F<" .. Jalização da Encomenda ..................... 2/10/91
-Quantidade de Bilhetes ...................... -100.200.000
-Quantidade de u,;~~;:t·~o;; ReceL: ':)"········ 105.119.000
-Preço por Milheiro. Cr$ 35.633,)~ · -· ·. .
_ ·.
Emissão 03 -Sorte" 92' (Preço de venda - Cr$ ~()0.00)
-Formalização da Encomenda ......... ·:·· .. -..•.. 29/11/~l
-Quantidade de Bilhetes .. .. .. .... .. .... .... .. 100.200.000
-Quantidade de Bilhetes Recebidos ........ 104.136.500
-Preço por Milheiro ........................... Cr$ 53.438,83
(Reajustado pelo I G P-M do trimestre - JUL = 13,22%,
AGO = 15,25%, SET = 14,93%)
Emissão 04 -- Chance Extra (preço de venda - Cr$
500,00)
-Formalização da Encomenda . 30/12/91
.
-Quantidade de Bilhetes •."...................... 6.0JlQQ.QOO
- Quantidade.de Bilhetes Recebidos ........... 63..000.00
-Preço por Milheiro .......... -............. -- Cr$ 53.438,83

....
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Emissão 05 __:_ Jogo da Velha (Preço de venda .::_ Cr$
600,00)
-Formalização da Encomenda .................... 30/12191
-Quantidade de Bilhetes ........................ 60.000.000
-Quantidade de Bilhetes Recebidos .......... 62.992.500
-Preço por Milheiro ...................... ____ Cr$ 53.438,83
Emissão 06 ---:-__ Número Milionário (Preço de venda ·
Cr$ 750,00)
-Formalização da Encomenda .................... 23/03/92
-Quantidade de Bilhetes ........................ 54.000.000
-Quantidade de Bilhetes Recebidos .......... 56.700.000
-Preço por Milheiro ........................ Cr$101.773,88
(Reajustado pelo JGP-M do trimestre - OUT =
22,63%, NOV = 25,62%, DEZ = 23,63%)
.
OBS. 1: A diferença entre a quantidade de bilhetes encomendados e recebidos pode ser de, mais ou menos,_S% (Cláu~ula Tex:ceira- Parágrafo Segundo).
OBS. 2: Reajuste trimestral pelo JGP-M (Cláusula Oitava).
OBS. 3: Segundo informações, na data de contratação,
17!7/91, o preço por milheiro praticado pela IBF para a CEF
era 20% menor que o praticado para a Loteria do Estado
de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Presidência designa para a sessão extraordinária de hoje, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
MENSAGEM W 203, DE 1992
_ Escolha de Autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n~ 149, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania", sobre- a
Mensagem n' 203, de 1992 (n' 167/92, na origem), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da RepU~
blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Leonaldo Silva para ·conrpor b Tribunal Superior do Trabalho
no cargo de Ministro Classista Teffipoiário, representante doS
trabalhadores, n-o triénio de_1992 a 1995, na vag~ decorrente
do término da investidura de Hélio de Souza Regato de Andrade.
MENSAGEM W 204, DE 1992
Escolha de Autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n" 150, de 1992,
da Comi~~do de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 204, de 1992 (n' 168/92, na origem), de 18 de
maio. do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido ao cargo de Su~
plente de Ministro C1assista Temporário, representante dos
trfu.. ....:!:"'dores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, no
triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de
sua investidura.
MENSAGEM N• 205,DE 1992
Escolha de Autoridade
Votação, em tUrno úÍlico, do Parecer n? 151, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, na origem), de 18 de
maio do corrente ano~ pela qual o Senhor Presidente da Repú_blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Walter Vettore pafa compOr o Tribunal Superior do Trabalho
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no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário; repre.:.
sentante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na
vaga decorrente do término da investidura de GerCirio Evaristo.

MENSAGEM N'' 206, DE 1992"Escolha_ de Autoridade

Votação, em turno único, do Parecer n~ 152, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cídadania sobre a
Mensagem n'' 206, de 1992 (n' 170/92, na ·origem), de 18 de

nlaio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú-

blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor

Antônio Maria Traumaturgo CO~tizo, para compár O Tribu~al
Sul?erior do Trabalho no cargo de Ministro Classísta Temp-oráno, representante dos trabalhadores, no triênio de 1992
a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Nor-

berto Silveira de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 46 minutos.)

Está

Ata da 33 Reunião, em 9 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 18 HORAS R .10 MlNliTOS, AC'HAM.SR PRRSENTRS OS SRS. SENADORES:

Alexandre Cosia- Alfredo Campos- Arnazonino Mendes - Amir J.ando --Antonio Mariz - Aureo Mcllo -- Car-

los Dc'C.arli - C!:sar Dias - Chaga,• Rodrigues - Cid Sabóia de C..arvalho - Dario Pereira - Dirceu C.ameiro - Divaldo Suruagy - ·r.duardo Suplicy - Rlcio Álvares - Enêias
Faria -. Espcridino Amin - Epilácio Cafclcira - Flaviano
Melo - Francisco Rollemberg - Oaribaldi Alves Filho Gerson C.amala - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
- Hugo Napolel!o - Humberlo Lucena - Jlydekcl Freita• Iram Saraiva - Irapuan C'.osta Júnior - Jarbas Pa~sarinho Joâo Calmon - Jo:io França - Joao Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphal Marinho - Josê Eduardo -José Fogaça Josê Paulo Biso! --José Richa- José Sarney - Júnia Marise - Julahy Magalhães - Lavoisier Maia - l.evy Dias I .ouremberg Nunes Rocha - l.ourival Raplisla - Lucfdio
Porlella - Magno Bacelar - Márcio l.acerda - Marco Maciel - Mário C.ova• - Maurfcio C.orrea - Mauro Benevides
- Meira Filho - Mois!:s Ahrno - Nabor Júnior - Nelson
Wedckin - Ncy MaranMo - Odacir ~oares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Der1.i - Ronaldo
Aragão - Ronan Tilo - Ruy Bacelar - Valmir Campelo Wiloon Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de Õ6_.Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário ó quorum regimental para a
abertura da sessão.
NeStas- co~dições, vou en~eirar a~presentê-reí.mião, des-ignando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem dq Dia ·no~ termos c:Jg_ arL_375, inci"sô
VIII, do Rcgirilento-Tiltemo·;- combinado com o arL 64, §
29, da ConstitUição.)
- --

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra atos do _ Pod~r Público, e Q_á
outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário. Relator: Senador
MauríciO Corrêa, favorável ao Projeto ·e- às Emendas n,s 2
e 3; nos termos de substitutivo que oferece, e contrário à
Emenda n• 1.
~2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 27, DE 1992
(Incluído_em Oidem do Dia nos termos do art~ 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Disçu~são,_ ew turno único 7 ~o_J>rojeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova--a coflCes:Sãõ o~torgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de Parecer.)
-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos territos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do_Pr:gjeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que outorga-permissão à Rede Itapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará.:
grafo único;-do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicó, do Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1992 (n' 37/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que' outorga Concessão à Rádio Jaguaribana
de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
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na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
Parecer.)

-5PROJETO DE DECRETO LEdlStAT!VO
N' 30, 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' 30, de 1992 (n' 48/91, na 1:::âinarà ·dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.

(Dependendo de Parecer.)
-6PROJETO DE DE.CRETO tEGISLATIVO ..
Ne3J, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regil:itento Interno.)
_
' .
Discussão, em turno úD.íCo, do Projeto de DeC:ieito Legislativo n"' 31, de 1992 (n" 49/91, na Câmara: dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Jataí, Estado de-Goiã:s. (Dependendo
de Parecer~)
-

-7PROJETO DE DECRETO tEGIStATlVO
N' 32, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno.)
DiscuSsão, em turno úriico;- do Projeto de Decreto Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de_ Votuporanga, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.) ·

-8PROJETO DE DECRETO tEGISLAT!VO
N' 33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353~ pará, ~ -" _grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único~ do Projeto de l)écreto Legislativo n° 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, DE !992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará·
grafo único, do Regimentô Interno.)Discussão, em turno único, do Projeio de Decreto Legislativo no 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmàra dos Deputados),
que aprova ·o ato que outorga permissão à R~dio Jornal de
Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifus~o
sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-lOPROJETO DE DEC!l.ETO LEGIS[ATIV()-N• 35, 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' 35, de 1992 (no 57/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviç9 de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. ..
. N' 36, DE 1992 .
.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussâ:o,-em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na
. Ciâade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 37, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará: ·
grafo úniCo, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~" 37, de 1992 (n9 70/9J~_ na Câm,ara dos Deputados),
que aprOVã o ato que renOva a permissãO oi.itcirgada- à Rádio
Stéreo Pérola de Birigüi FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
B!~güi, Estado de São Paulo. (Depen~endo de Parecer~)
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único,-do Regimeilto Interno.)
Discussão, em turno único; do Projeto_de Decreto.Legislativo n' 38, de 1992 (n' 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão- à _Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiofusão _sonora na
Cidade de Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
~

14

. PROJETO DE DECRETO LEGIStATIVO
N' 39, DE 1992
(fncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único; do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sondra na Cidade de Capão Bonito, Estado de SãO Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
.

-

.

--

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N'40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Día nos támos do art. 353, parágrafo úhico, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicó, do Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande
do Sul. (Dependendo de Parecer.)
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-16PROJETO DE DECRETO-LEG!SCATIVO
N' 41, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regiritento Interno.) _
__ _
.
Discussão, em turnO único~ do ProjetO de Decreto Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova à permissão outorgãda à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)
-17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 42, 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' 42, de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1992 (n' 73/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato- que outorga permissão â Rádio Vila Real
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)
-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 48, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
DiscuSsão, erit turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' 92/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-23PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 49, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
-ISparágrafo úniCo, do Regimento Interno.)
PROJETO DKDECRETO LEGISLATIVO
DiscUssão, ein turno único; dO Projeto de Decreto LegisN' 43, DE 1992
lativo n' 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara dos Deputados),
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,pará- que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio Brilhante Ltda. para explorar serviço de ragrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, eril turno úniCo; do ProjetO de Decreto Legis- diodifusão-sonora em onda média-nã. Ciclade de Rio Brilhante,
lativo n' 43, de 1992 (n' 102191, na Câmara dos Deputados), Estado de Mato Grosso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda.,
-24para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
PROJETO
DE
LEI DA CÁMARA
!pirá, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
N'
40,
DE 1992
-19
PROJETO ·oe-DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
N• 44, DE 1992
do Regimento Interno.)
Discussão,-em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- ·
n' 40, de 1992 (n' 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa
grafo Unico~ do Regimento Interno.)
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do TribUnal Regional do Trabalho
lativo n' 44, de 1992 (n' 121191), na Câmara dosDeputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa da 15~ Regiãó, Com sede em Campinas - SP, e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonóra
na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
-25de Parecer.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
-20. N' 46, DE 1992
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos ierinos .do art. 336, c,
N' 45, DE 1992
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353 pará1'1' 46, de 1992 (n' 2.627/92, na Casa de origem), de iniciativa
grafo único, do Regimentõ Inierno.r _ __
'-_ Discussão, em turno único, do ProJeto de Decieto Legis- do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
lativo n' 45, de 1992 (n' 131191, na Câmara dos Deputados), e -a organizaçãO interna do Tribunal Regional do Trabalho
que aprova o ato que outorga penhissão à Rádio Paranda da 10~ Regiã-o, com sede em Brasília -DF, e dá outras
,Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre- - providências. (Dependendo de Parecer.)
qüência modulada na Cidade de Marüia, Estado de São Paulo.
-26(Dependendo de Parecer.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
-21N' 51, DE 1992
PROJETO DEDEC!UlTO LEGISLATiVO
.(Incluído erÍt Ordem do Dia nos termos Qo art. 336, c, -N° 47, DE 1992
do Regimento Interno.)
Discussão, e·m turno úhico, do Projeto de Lei da Câmara
(Incluído em Ordem do Día, nOs -fefnios do a:rt.-- 353
parágrafo único, do Regimento-lntemo.)- -.1- -- n~ 51, de 1992 (n9 2.473/91, na Casa de origem), de iniciativa
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do Presidente ct'a República, que reajusta pensão especial concedida pela Lei n~ 7.656, de 24 de fevcreiro_d_e_1988, a Maria
Carolina Vasconcelos Fr_eire. (Dependendo_ de Parecer.)
-27PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'52, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regiriiento Interno.)
_
Discussã-o, em ttifn<YUilkO,~do Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1992 (ri':94/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da R_epública,
de membros da Comissão Diretora d_o Programa Nacio-nal
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)

-28PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ne 53, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único,-do Projeto de Decreto Legislativo n' 53, de 1992 (n' 96/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão D"iret6ra do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-29PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 54, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos teri:nos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, eni- turno- úniCo, ·aõ Piojeto de-Decreto Legislativo n' 54, de 1992 (n' 160!92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que destroem a Camcida de Ozónio; <idoiã~
das em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo· de
Parecer.)
·
·
-30-.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 55, DE !992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úiiko, do Projito de :necretO-Legislativo n' 55, de 1992 (n' 184/92, na Cârriara dos Deputados),
que aprova o texto _da Convensão sobre Zonas Úmidas de
Importância Internacional, EspeCialmente como Habitat de
Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, a i de fevereiro
de 1971. (Dependendo de Parecer.)
-31PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 56, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dià, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
___ _
Discussão, em turrio único, do Proje-to ode DeCreto Legislativo n' 56, de 1992 (n' 188/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos--e sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de março de 1989.
(Dependendo de Parecer.)
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-32PROJETO DE RESOLúÇÃO
N• 23, DE 1992
-(Incluído em Ordem do Dia rios -teimós do art. 336, c,
_do Regimento Interno.) .
.
-- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n1>
23, de 1992 (apresentado pela ComissãO de- Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n<? 155, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID.
-33-.
MENSAGEM
w zoo; DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Mensagem n1> 200, de 1992, através da qual o Presidente
da República solicita autorização para que a Uriião possa
ultimar contratação de o-peração de crédÍto externo, no valor
de cinqüenta e cinco milhões de dólares clea-ring Hungria,
junto à Metrimpex Trade, Service And Investiment Company
Limited, destinada ao financiamento integral da aquisição de
peças de reposição, niateriais e equipamentos para· diversas
instituições federais de ensino. (Dependendo de Parecer.)
-34-

. REQUERIMENTO
" - N' 112, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 112, de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
term"os regimentaiS, a transcrição,-nos Anais do Senado Fede-,
ral, do Editorial publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
de 29 -de março de 1992, intitulado "Desafio aO Congresso
Nacional".
-35REQUERlMENTO
N' 161, DE 1992 .
Votação, e·m turno úniCo, do Requerimento n9 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos ·regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunCiamentos pelo Presidente da República, por ocasião das cerimônias de posse do Minístro::Chefe
da Secretaria-de Governo e do Ministro da Justiça.
-36REQUERlMENTO
N' 171, DE 1992
Votação, em turrfó úníco,_ do Requerimento n9 171, de
1992, de autoria do Sen~dor Valmir Campelo, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, noS A,nais do Senado
Federal, do editorial "Polivalência do Metrô", publicado no
jornal Correio Braziliense, edição de 2Q de abril de 1992.
-37REQUERIMENTO
No 203, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 203, de
1992; de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando nos
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termos regimentais, a retirada do projeto de Lei do Senado
287, de 1992, de sua autoria, que "altera a denominação
da Superintendência da Zona Franca de Manaus ~-SUPRA~
MA''.

n~

-38-

REQUERIMENTO
N• 267, DE 1992
Votação, em turno úriico, do Requerimento n9 267, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso· I, do Regímento Interno, a inclus~~-e~
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n 9 95, de 19,9).,
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e à Caixa Económica
Federal e dá outras providências ..
-39REQUERIMENTO
N' 268, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 268, de
1992, do-Senador Eduardo Suplic_:y, solicitando, nos termos
do_ art. 172, inciso], do Regimento Interno, á Inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoirilento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
-40-

PROJETO DE LE1 DA CÂMARA
N• 107, DE 1991
DisCussão~ em turno i.ínlco·; dO Projeto de Lei da Câmará
n• 107, de 1991 (n• 1.877183, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorá'vel, sob n' 40, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos.

-41-

PROJETO DE LETDO SENADO
N• 173, DE 1991
Discussão, em turno suplemenfar;-do Projeto de Lei do
Senado n• 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de'
comunicação e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 156, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
-42-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 26, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 26, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Complementar n~ 41, de 22
de dezembro de 1981, tendo
PARECER favorável, sob n• 39, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos
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-43PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 106, DE 1991

. . ·:··.Discussão, e~ turnó úniCO", do Projeto de Lei 9o Senado
_n9 _106, de 1~91, çle autoria da Sena,dora Marluce Pinto, que
acrescenta dispositivos_ ao 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, tendo
PARECER, proferido em Pienáno: -Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
-44-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 174, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia rios -termos ao art. 172, I,
do Regimento Int~mQ.)_
-Discussão, em turno úriico, do Projeto de Lei do Senado
n9 174, de 1991,_ de autoria do Senador Maurício Corrêa,
que considera contravenção penal a exigc?nCia- de exame relativo ao estado de gravidez para contratação de emprego tendo,
PARECER de Plenário. Relator: Senador Carlos Palro·
cínio, favorável.
-45-

PROJETO DE LEf DO SENADO
N' 272, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 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, tendo
PARECER de Plenário. Relator: Senador Eduardo Suplicy,favorável.
-46PR.OJETO DE LEI DO SENADO
N' 273, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)_
_
Discussão, em turno único-, do- Pi'ojeto de i.ei -dO Senado
n 9 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
transfere ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências, tendo
PARECER de Plenário. Relator: Senador José Eduardo,
favorável ao Projeto e à Emenda n"' 1.
-47-

PROJETO DE RESOLOÇÃO
N' 94, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172; I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
94, de 1991, de_autoria do Senador Maurício COrrêa, que
altera, no Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
de requerimento de remessa a determinada Comissão de matéria despachada a outra, tendo
PARECER de Plenário. Relator: Senadoi Áureo Mello,
favorável.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• I, DE 1992
Discussão, eJ:!l primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Consti-tuição n"' 1, de 1992, di:: autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso_ III do art. 150
da Constituição Federal. (2~ Sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está encer·
rada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 18 horas e 52 minUtos.)
ATA DA 254• SESSÃO, REALIZADA
EM 16·12-91
(Publicada no DCN (Seção II), de 17-12·91)
Retificações
No Parecer n" 587, de 1991, págína n•' 9,534, 1• coluna,
na sua numeração,
Onde se lê:
Parecer n• 578, de 1991
Leia-se:
Parecer n• 587, de 1991
Na mesma página e no mesmo parecer-,
Onde se lê:
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Da Comi.sSão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei do
SenadO n9 304, de 1991, que dispõe sobre a adição de substân-Cia atóxica, volátil e de odor aversivo ao bearzeno, xilênio
e keleno, seus derivados e compostos e dá outras providênciãs.
Leia-se:
Da Comissão de AssUiitOs Sociais ao Projeto de Lei do
Senado n9 304, de 1991, qU-e dispõe sobre a adição de substância atóxica, volátil e de odor aversivo ao benzeno, tolueno
e xileno, seus derivados e CO!UP~~tos e ~á Oll-_~ras providências.
Na página n9 9565, 2~ coluita, na leitura do Requerimento
n•996, de 1991,
Onde se lê:
REQUERIMENTO N• 996, DE 1981
Leia-se:
REQUERIMENTO N' 996, DE 1991
Na página n• 9717, 2• coluna, no item 1• da Ordem do
Dia,
_Onde se lê:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 11, DE 1991
Leia-se:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 111, DE 1991

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVD- N'86

QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 111' SESSÃO, EM 10 DE JUNHO DE
1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1.....:..-Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento

- N"' 909/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n 9 124/92, de autoria
do Senador Iram Saraiva.
1.2.2- Pareceres
Referentes às seguinteS matétías:- Mensagem n' 210/92 (n' 184/92, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à consideração
do Senado Federal, proposta para que seja autorí'i:ada a
República Fedc'fativa do Brasil a contratar _operação de
crédito externo, no valor de US$61,532,971.00, em aditamento ao contrato fitmado cm 24-6-88, entre a União e
um consórcio cqnstituíd~ pela empresa Helicópteros do
Brasil S.A. -HELIBRAS, Aerospatiale Societé National
Industrielle e ENG ESA- Enge:nheiros Especializados S.
A., destinad_a __a financiar, parciãlmente, a importação de
helicópteros, eqüipameiltos-e--serViÇ-õS nó âmbito do Programa de Reaparelhamento do EJSército. (Projeto de Resolução n' 25/92) ..·
-Mensagem n' 145/92 (n'775/91, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à consideração
do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
República Federativa do Brasil a ultimar contratação de
operação- d_e crédi_to _e_xterno, no valor de
Y4.407.000.000,00 (quatio bilhões, quatrocentos e sete mi-.
lhões de ienes), dividida em duas parcelas, junto às empreSas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A., estabelecida a primeira no Japão e a segunda ~a Bélgica, destinada ao financiamento parcial da aquisição de equipamen-

tos para a implantação do Centro de Previsão de Tempo
e Estudos Climáticos - CPTEC, a cargo do Instituto de
Pesquisas EspaCiais - INPE. (Projeto de Resolução n'
26/92).
1.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~ 82/92, de autoria do Senador João França, que dispõe sobre a mineração enfterras
indígenas e dá outras providências.
1.2.3- Requerimentos
--- N~ 374/92, de autoria do Senador Humberto Lucena
e outros Srs. Senadores, solicitando a prorrogaÇão, por
mais 90 dias, do prazo da Comissão Parlamentar de _Inquérito destinada a apurar as responsabilidades pelo caos existente no âmbito dos consórcios para aquisição de veículos
automotores e de bens ero geraL
_
_ _
- N9 375/92, de autoria do Senador Bumberto Lucena, comunicando o seu afastamento da Casa~ no -período
de 12 a 14 de junho do corrente. Aprovado.
1.2.4- Comunicações da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas aos Proje-tos
de Resolução n<.>S 25 e 26, de 1992,_liçl_os_ant~r_io]JIJ.ente.
- Recebwento dos Ofícios n• S/13 e S/14, de 1992,
do Presidente do Banco Central do Brasil, soliciüifido autorização para que o Governo do Estado de São Paulo possa
emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado - LFif-:
-Recebimento do Banco Central do Brasil, de relatórios sobre endividamento dos Estados e Municípios referentes ao mês de maio do corrente ano.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR WILSON MARTINS- Crise na manutenção do padrão de qualidade da educação brasilêira.
SENADOR RUY BACEL~R - "Dh!Internacíonal
do Cacau".
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Fedenl

MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES

Diretor.Oer.d do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

Semestral ............................................................

----·-------Cr$ 70.000.00__

Díretor Industrial
FLORIAN AUGUSI'O OOUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHOConsiderações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar as denúncias do Sr. Pedro Collor.
O SR. PRESIDENTE - Providêndas necesSárias para
proporcionar maior apoio e meios disponíveís ao perfe"ito
funcionamento das CPI.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA - Agr~dcci
mentos ao Presidente da Mesa pelas plovidências tomadas
em relação às CPis, na condição de Vice-Presidente da
CPI destinada a apurar as·-ctenúncias do Sr. Pedro Collor.
O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Maurício
·
Corrêa.
SENADOR BENI VERAS - Melhores condições,
a nível técnico, para maior eficiênCia-õo--questionamento
e apuração das denúncias objeto de estudo da CPI destinada a apurar as denúncias do_Sr. Pedro Collor. .
SENADOR JOÁO CALMON- Estatuto da Criança ·
e do Adolescente.
1.2.6- Requerimentos
- N' 376/92. de autoria do Senador Cid Sabóia de
CarValliO -e oiitioS -senaaorcs, sOlidta-ridO a áfaçã-0 de Comissão Parlamentar de Inquéiitú, consütütda por onze
membros, para que apure no prazo de até 120 dias denúncias de irregularidades cometidas em fundos de pensões
de estatais e na Petrobrás, envolvendo autoridades e, sobretudo, o ex-Secretário" de Assuntos EstratégiCos, Pedro
Paulo Leoni Ramos, funcionários de alto eScalão da estatal
de petróleo e as empresas Pólo Trading, Tecnape e Edubra,
entre outras.
- N9 377/92, de autoria do Senador José Sarney, solicitando que o período mencionado no Requerimento n"
281/92, seja estendido até 3-6-92, data do término da missão
nele referido. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 19/92 (n' 2.154/91, na
Casa de origem), de iniCiativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a concessão de medidas cau.telares contr~
atos do Poder Público, e dá outras providências. Votação
adiada, em virtude da falta de quorum, tendo usado da
palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho, Marco Maciel
e Humberto Lucena.
Projeto de Decreto Legislativo n' 27/92 (n' 30/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que aprova

Tiragem 1.200 exemplares

a concessão outorgada à R~dió Emissora Aruanã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Apreciação sobrestada~ nos termos do § 29 do art. 64 da
Con-stitUição.
Projeto de Decreto Legislativo no 28/92 (no 31/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede ltapuã de Rádios Ltda., para explorar
serviços de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande" do SuL Apreciação sobrestada,
- nos termos do§ 2<~ do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 29/92 (n~' 37/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati,
Estado do Ceará. Apreciação sobrestada, nos termos do·
§ 2" do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n" 30/92_(n9 .48/9l, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda., para
e-XplOra: r-serViÇO de üidiOdifUSá0-si:niCir3."rúú::íâãde de Cerro,
Estado do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 2" do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n; 31/92 (n' 49/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Rió Formoso Lt_da._. para explorar
serviço de radiodifusão -de son.s e imagens na cidade de
Jataí, Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, nos termos
··
do § 2' do art. 64 da Constituiç-ão.
Projeto de Decreto Legislativo n' 32/92 (n' 50191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada, nos
termos do§ 2", do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 33/92 (n? 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissao à Rádio Cidade de Cambuí Ltda., para explorar
serviço de radiodifuSão" sonora na cidade de Cambuí, EstadO de Minas Gerais~ Apreciação sobreStada, nos termOs
do § 2• do art. 64 da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n• 34/92 (n' 55191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga

Junho de 1992

DIÁRIÇ) DO CONGRESSO_ NACIONAL (Seção II)

Quirita-feírii II

4545

permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda~, para
Projeto de Decreto Legislativo n" 44/92 (121191, na
explorar serviço -de radiodifusão sonora- em onda média
Câmara dos Deputados), que aprova o iio qUe outorga
de âmbito local na cidade de Souto Soares, Estado da
Concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar
Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ dp art.
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Itaobim, Esta64 da Constituição.
---- ---- do de Minas Gerais. Apreciação sobrestada, nos termos
Projeto de Decreto Legislativo n' 35/92 (n' 57/91, na
do § zo do art. 64 da Constituição.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Projeto de Decreto Legislativo n' 45192 (n" 131191,
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Erechirn, Estapermffisão à Rádio Para~ da Ltda., para explorar serviço
do do Rio Grande do Sul. Apreciação sobrestada, nos terde radiqdifusão sonora em freqüênci3. modulada na Cidade
·
mos do§ 2' do art. 64 da Constituição.
de Marflia. Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada,
Projeto de Decreto Legislativo n' 36/92'(n' 59/91, na
nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Projeto de Decreto Legislativo n" 47/92 (n" 73/91, na
permissão à Rádio Mutufpe FM Ltda., para explorar serviCâmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
ço de radiodifuSão sonora na Cidade de Mtituípe, Estado
permissão ã Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço
da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § zç do
_de radiodifusão sonora_ na Cidade de Ituiutaba, Está"do
-~O~art. 64 da ConstifuiÇãó."de Minas Gerais. Apreciação sobrestada,- nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo n' 37/92 (n' 70191, na
§ 2} do art. 64 da Constituição;
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
Projeto de Decreto Legislativo n' 48192 (n" 92191, na
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
FM: Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
a concessão-outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Sanem freqüência modulada na Cidade de Birigui, Estado de
tana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
São Paulo. Apreciação s_obrestada, nos termos do § zç do
em onda média na Cidade de Feira de Santana, Estado
•
- .. · ·
·
art. 64 da Constituição.
da Bahia. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2" do
art. 64 da· Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 38'192 (n' 74/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Projeto de Decreto Legislativo n' 49192 (n' 93/91, na
permissão à Rádio FM do Barro Ltda., para explorar serviCâmara dos_ Deputados). que aprova o ato que renova
ço de radiodifusão so_nora na Cidade do Barro, Estado
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante
do Ceará. Apreci3ção sobrestada, Tios termos dO § zç, do _Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
art. 64 da constituição.
-.
.
onda média na Cidade de_ Rio Brilhante-, EStado -de- Mato
Grosso do Sul. Apreciação sobrestada, nos termos do §
Projeto de Decreto Legislativo n' 39192 (n' 75/91, na
-2' do art. 64 da Constituição.
·· ·- -Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
Projeto de Lei da Câmara n' 40192 (n' 2.629192, na
permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., para
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
explorar serviço de radiodifusã~ sonora na cidade de Capão
-Trabalho, que altera a composição e a organização interna
Bonito, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada, nos
do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região, com
termos do § 2' do art. 64 da Constituição. ···
·
Sede em Campinas- SP, e dá outras providências._ApreProjeto de Decreto Legislativo n' 40192 (n' 88191, na
ciação sobrestada, nos termos do § 29 , do art. 64 da ConstiCâmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
tuição.
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda, para
Projeto .de Lei da Câmara n' 46192 (n' 2.627/92, na
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo
Casa de origem), de iníciativa do Tribunal Superior do
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Apreci3ção sobresTraball:l.p, que altera a composição e a organização interna
tada, nos termos do § 29 do art. 64 da ConstituiÇão.
do Triliunal Regional do Trabalho da 10• Região, com
Projeto de Decreto Legislativo n' 41192 (n' 89/91, na
se.de em Brasília -DF, e dá outras providências~ ApreCâmara dos_ Deputados), que aprova o ato que renova
ciação sobrestada, nos termos do§ 2~', do art. 64 da Constia permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.,
tuição.
para exploraF serviço de radiodifusão sonora na Cidade
Projeto de Lei da Câmara n' 51192 (n' 2.473/91, na
de Juazeiro, Estado da Bahia. Apreciação sobrestada, nos
Casa de origem), de iniCiativa do Presidente da República,
termos do § 2' do art. 64 da Constituição.
que reajusta pensão especial concedida pela Lei n9 7.656,
Projeto de Decreto Legislativo n° 42192 (n' 90191, na
de 24 de fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
Freire. Apreciação sobrestada, nos termos do § zç do art.
a concessão outorgada ã Rádio Uirapuru Ltda., para explo64 da Constituição.
rar serviço de radiodifusão sono-ra na Cidade de Passo
Projeto de Decreto Legislativo n' 52192 (n' 94/92, na
Fundo, Estado _d_o_ Rio Grande do Sul. Apreciação sobres~
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
tada, nos termos do § zç do art. 64 da Constituição.
do Presidente da República, de membros da Comissão
Projeto de Decreto Legislativo n' 43192 (n' 102191,
Difetora do Programa Nacional de Desestatização. Aprena Câmãra dos DepUtados), que aprova o ato que outorga
ciação sobrestada, nos termos do § 2" do art. 64 da Consticoncessão à Rádio Ipirá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na Cidade de Ipirá, Estado da Bahia.- tuição.
Projeto de Decreto Legislativo n' 53/92 (ri' 95192, na
Apreciação sobrestada, nos_ termos do § 29 do art. 64 da
-Câmara dos Deputados), que aprova a'indicaçã& por parte
Constituição.
-
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Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Apre-
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Franca de Manaus - SUFRAMA". Apreciação sobrestada, nos termos -do § 2~ do art. 64 da Constituição;
·
ciação sobrestada, nos termos do_§_ 2"' do art. 64 da ConstiReq uerirnento n" 267/92, do Senador Eduardo Suplicy,
tuição.
solicitando, nos termos-do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão_em Ordem do Dia do Projeto de Lei
Projeto de Decreto Legislativo n' 54/92 (n' 160/92,
do Senado n~ 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
na C3mara dos Deputados), que aprova o--texto das Emena divulgação dos principais devedores junto à Secretaria
das ao Protocolo de Montreal sobre Subslâncias que destroem a Camada de Ozónio, adotadas cm Londres, a 29
da Receita Federal e Caixa Econ6mica Federal e dá outras
de junho de 1990. Apreciação sobrestada, nos termos do
providências. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29
§ 2• do art. 64 da Constituição.
·
·- - ·
do art. 64 da Constituição.
·
- · Projeto de Decreto Legislativo n' 55/92 (n' 184/92,
Requerimento n' 268/92, do Senador Eduardo Suplicy,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven- solicitando, nos termos do art. 172, íncíso I, do Regimento
são sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.
Interno, a inclusão em_ Ordem do Dia do Projetó de _ Lei
Especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída
do Senado n" 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe
em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro_ de 1971. Apreciação so- _sobre o depoimento de autoridade ou cjdadão perante as
brestada, nos termos do§ 2~ do art. 64 da Constituição.
Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
Projeto de Decreto Legislativo n• 56/92 (n' 188/92,
e do Congresso Nacional. Apreciação sobrestada, nos terna Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenmos do§ 29 do art. 64 da Constituição.
são- ·sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Projeto_ de Lei da Câmara n~ 1_07/91 (n"' 1.877/83, na
Resíduos PerigOsos e sua Eliminação, ·coricluída em BasiCasa de origem), alterando dispositivos da Lei n9 6.194,
léa, Suíça, a 22-de março-de 1989. Apreciação Sobrestada,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obriganos termos do § 2!> do art. 64 da Constituição. tório de Danos Pessoais causados por Veículos AutorooProjeto de Resolução n~ 23/9Z; que illtnriza a Repútores de Vias Terrestres (DPVAT). Aprecia_ção sobrestada,
blica Fe:derativa do Brasil a contratar operação de crédito,
nos termos do § 2' do art. 64 da Constituiçâo.
no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-ameProjeto de Lei n~ 173/91, de autoria do Senador JosÇI.ricanos, junto ao __ Banco Interamcricano de Desenvolviphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa,
mento - BID. Apreciação sobrestada, nos termos do §
çle ppiriião e de informação, disciplina a responsabilidade
2" do art. 64 da Constituição. dos meios de comunicação e dá outras providências. ApreMensagem n!' 200/92, através da qual o Presidente da
ciação sobrestada: nos termos do § 29 do art. 64 da ConstiRepública solicita autorizã.Ção- pã:r3. que a· União possa ultituição.
_
mar contratação de operação de crédito externo, no valor
Projeto de Lei do Senado n• 26/91 -Complementar,
de cinqüenta e cinco -milhões de dólares clearing Hungria,
de autoria do Senador_ Ronaldo Aragão, que altera a Lei
junto à MetrimpeX Trade, Service And lnvestiment CornComplementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981. Apr~
pany Lirnited, destinada ao financiamento integral da aquiciação sobrestada, nos termos do§ 29, do art. 64 da Constlsição de peças de reposição, materiais e equipamentos para
tuição.
diversas instituições federais de ensino. Apreciação sobresProjeto de Lei do Senado n' 106/91, de autoria da
tada, nos termos do§ 2~ do art. 64 da Constituição.
·Senadora Marluce PintO,- que acrescenta dispositivos ao
Req~erimento n9 112/92, de autoria do Senador Amjr
art. 8' da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
Lando, solicitando, nos termos regimentãíS; áTr"ãnscrição,
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras provinos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no
dências. Apreciação sobrestada, nos termos do § 29 do art.
jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
64 da Constituição.
intitulado "Desafio ao Congresso Nacional". Apreciação
Projeto de Lei do Senado n• 174/91, de autoria do
sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da Constituição. ·-Senador Maurício CoiTêa, que considera contravenção peRequerimento n9 161/92-, de autoria do_Senador Marco
nal a exigência de exame relativo a estado de gravidez
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
para contratação de emprego. Apreciaç~o sobrestada, nos
nos Anais do Senado Federal, dos discursos pronunciados
termos do § 29 do art. 64 da Constituição.
pelo Presidente da República, por ocasião das cerimônias
Projeto de Lei do Senado n• 272/91, de autoria da
de posse do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo e
Senadora Marluce Pinto, que aütoriza ãs pessoas físicas
do Ministro da Justiça. Apreciação sobrestada, nos termos
a abaterem em suas declarações de renda os gastos com
do § 2'~ do art. 64 da Constituição.
empregados domésticos e. dá outras providências. Apreciação sobrestada, nos termos do § 2' do art. 64 da ConstiRequerimento it9171/92, de autoria do Senador Valmir
t_uição.
Campelo, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Ana~s. do Senado Federal, do editorial "PolivaProjeto de Lei do Senado n• 273/91, de autoria da
lência do Metrô", publicado no jornal Correio Braziliense,
Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estãedição de 20 de abril de 1992. Apreciação sobrestada, nos
do de Roraima terras -perte11centes à União e dá outras
- - providências. Apreciação sObrestada, nos temios do § 29
termos do § 29 do art. 64 da Constituição. -do art. 64 da Cons_tituição.
·
Requerimento-n~ 203/92, de autoria da Senador_a Marluce Pinto, solicitimdo, nos termos regimentais, a retii'ada
Projeto de ResoluÇão n9 94/91, de autoria do Senador
do Projeto de Lei do Senado n•287, de 1991, de sua autoria
Maurício Corfêa, que altera, no Regimento Interno do
que ''altera a denominação da Superin:tendência da Zona
Senado Federal, a tramitação de requerimento de remessa
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a determinada Comissão de matéria despachada a outra.
Apreciação sobrestada, nos termos do § 2~ do art. 64 da
Constituição.
Proposta de Emenda à Constituição n91/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea ·~c";
ao inciso III, do art. 150, da Constituição Federal. Apre·
ciação sobrestada, nos termos_do § 29, do art. 64 da Consti~
tuição.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Discurso de
posse do Sr. Paulo Brossard na Presidência do Tribunal
Superior Eleitoral. A multiplicidade de partidos políticos
no Brasil.
.
SENADOR MARCO MACIEL- Considerações sobre a Conferência Rio-92. "Declaração dos Direitos da
Terra". Convenção da Biodiversidade.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Encaminhando ofício ao Sr. Ministro Carlos Átila, Presidente do TCU,
a respdto de consulta sobre licitação para obras na rodovia
BR-101-SC.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realização,
em Aracaju - SE, do "Seminário Regional Sobie Diabetes, o Fumo, Exercícios FísicoS e Saúde".
SENADOR NELSON WEDEKIN -Altas taxas de
juros cobradas pelas instituiçõeS finaiiCeiiãs.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Clima de
instabilidade política por que paSsa a A-riieriCa Latina.
SENADOR ODACIR SOARES- Sugestões de medidas para implantação da política agrícola nacional.
1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho_je, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 112• SESSÃO, EM 10 DE JUNHO DE
1992
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N' 378/92, de urgência para a Mensagem n' 210/92,
pela qual o Se-nhor Presidente da República submete ao
Senado Federal proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar operação de crédito
externo, no valor de US$61,532.971.00, em aditamento
ao contrato firmado em 24-6-88 entre a União e um consórcio constituídg pelas empresa~ Helic.ópteros_do Brasil S.A.
- HELIBRAS, Aeroespatiale S.ocieté Nationale_lndustrielle e ENGESA -Engenheiros-Especializados S.A.,
destinada a financiar a ünportação de helicópteros, equipamentos e serviços, nos termos do art. 336, alínea c, do
Regimento Interno.
- N• 379/92, de urgência para o Projeto de Resolução
o"? 7/92, que dispõe sobre limites globais e condições para
as operações de crédito interno e externo dos Estados,
do_Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e
estabelece limiteS e colldiçõcs para concessão de garantias,
nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento Interno.
N• 380/92, de autoria do Senador José Ed_uardP, solicitando, que seja ouvido à COmissão de COnstituição, Justiça
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e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 98/91,
que "dispõe sobre a eleição do representante dos trabalhadores"._
2.2.2- Aviso
- N~' 924/92, do Sr. Ministro Marcllio Marques Moreira, comunicando que. não comparecerá ao Plenário do Senado Federal na data sugerida, por encontrar-se em missão
do Executivo, no Rio de Janeiro, onde se realiza a Eco-92.
2.2.3 - Comunicação d3 Presidência
- Recebiinento, do Presidente do Banco Central do
Brasil de relatórios sobre endividamento dos Estados e
Municípios referentes aos meses de março e abril do corrente ano.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n"? 168/92, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, a transcrição nos Anais do Senado Federal, do editorial publicado no jornal Correio Brazi- liense, edição de 15 de abril de 1992, sob o título "lsonomia
- Salarial''. Aprovado ..
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n•' 378 a 380/92, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 52 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
- - ---2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 113" SESSÃO, EM lO DE JUNHO DE

1992
3.1-ABERTURA
3.2-0RDEM DO DIA
Mensagem n• 203/92 (n' 167/92, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Sr. Leonaldo Silva para compor
o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de_ Ministro
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no
triêniO de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término'
da investidura de Hélio de Souza Regato de Andrade.
Aprovada.
Mensagem n' 204/92 (n' 168/92, I>a origem), pela qual
o SenhCit Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Sr. Miguel Abrão Neto, para ?Cr
reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro Classista
Temfiàrái-io-, repreSeritaiile dõs trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho, no triênio de 1992 a 1995,
na vaga dec_orrente do término de sua investidura. Aprovada.
Mensagem n' 205/92 (n' 169/92, -ria origem), pela qual
o Senhor _Presidente _da República submete à deliberação
do- Senado o nome do Sr. Walter Vettore para compor
o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Suplente
de Ministro Classista Tempotárió, reptesentarite- dOs Trabaihadores, no triêniQ_ oe- 1992 a 1995, na vaga decon;-ente
do término da investidura de Gercino Evaristo. Aprovada.
Mensagem n' 206/92 (n' 170/92, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da RepUblica submete à deliberação
do Senado o nome do Sr. Antônio Maria Th(!.umaturgo
Cortizo, para compor o Tribunal Superior do Trabalho
no cargo de Ministro Classista_Temporário, representante
dos trabalhadores, n9 triénio de 1992a 1995, na vaga decor-
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rente do término da investíduta de Norberto Silveira de
Souza. Aprovada.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n'' 202192 (n'166/92, ria ori-gcm), pela qual do Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos
Augusto Rego Santos Neves~ Ministro de Primeira Cla"ss~_.
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo ele Embai·
xador do Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos
Mexicanos. Apreciado em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 207192 (n' 171192, na origem). pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ivan Oliveira
Cannabra.Va, Ministro de Prinif~írã Crasse, da Carreira de
Diplomata, para cumulativamente com o cargo- de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Chipre.
Apreciado em sessão secreta.
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Parecer da Comissão-de Relações Exteriores e Defesa-Nacional, sobre a Mensagem n' 216192 (n' 200192, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete
-à deliberação do Senado o nome do Sr. Luciano Ozorio
Rosa, Ministro de Segunda Classe~ -da Carreínl de- Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República P_opular de Moçambique. Apreciado em sessão
- secreta.
3.2.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
3.3- ENCERRAMENTO
4- ATOS DA COMISSÃO DJRETORA
N'' 9 a 12192.
.
.
5- ATAS DE COMISSÕES
6- MESA DIRETORA
•
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8 --COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 1113 Sessão, em 10 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi e Lucídio Portella
ÀS 14 HORAÇ P. .~0 MrNVTOS, AC'IlAM,')fi PR P.Sl'NTI1S OS SR~. SI'NAJ)O/WS:
Alexandre C.osta - Alui?io Be1:erra - Arnir Lando Beni Veras - Carlos Patrocfnio - Od Sabóia de Carvalho Dario Pereira - Dirceu Carneiro - l>ivaldo Suruagy - Eleio Álvares - 11nCa• Faria - "•peridiao Amin - 1\pitáeio
Cafeteira - Francisco Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho
- Gerson Camara - Guilherme Pallrieira - llenrique Almeida - Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Jrarman Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João
Ollmon- Joao França- Jol!o Rocha- José Fduardo- José Paulo Biso! - José Richa -José Sarney - Júnia Marise
- Julahy Magalhacs - I avoisier Maia- Lourcmberg Nunes
Rocha - Lourival Baptista - I .ucfdio Portella - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas Maurfcio Correa - Mauro Bcnevides - Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Wedel<in - Ney Maranbao - Odacir Soares - Onofre Quínan - Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Ronan 'lílo Valmir C'ampe!o - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Have.ndo número-regimental, declaro abt!rta a sess.ão. __
Sob a proteção de Deus, inlcüúllOs nossos trabalhos.
O Sr. 1\' Sec_retário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DA ECONOMIA:,- FAZENDA E PLANEJAMENTO
.
Aviso n~ 909/92, de 5 de junho corrente, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
nç 124, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva.
As informações foram anexadas ao requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Requerente.

PARECERES
PARECER N• 161, DE 1992
Da Comissão de Assuõ.tos Económicos, sObre a
Mensagem n~" 210, de 1992 (Mensagem n~ 184, de
25-5-92, na origem), do Senhor Presidente da República,
submetendo à consideração do Senado Federal, proposta para_ que seja autorizada a_ ~e pública Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito externo, no
valor de US$61,532,971.00, em aditamento ao contrate

- - - - - - - - - - -
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finnado em 24R6-88, entre a União e um coqsórcio constituído pelas empresas Helic<}p~eros do Brasil S.A. HELIBRÁS, Aerospatiale Societé Nationale lndustrielle
e ENG ESA- Engenheiros Especializados S. A, destinada a financiar, parcialmente, a importação de helicópteros, equipamentos e serviços no âmbito do Programa
de Reaparelhamento do Exército.

Relator: Senador Valmir Campelo

Com a Mensagem n' 210. de 1992, (Mensagem n" 184,
de 25-5-92, na origem), o Senhcr Presidente da República,
encaminha para apreciação do Senado Federal proposta para
·que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar
contratação de operação_ de crédito externo, no valor de
US$61,532,971.00 (sessenta e um milhões. quinhentos e trinta
e dois mil, novecentos e setenta e hum dólares norte-americanos), em aditamento ao contrato firmado em 24 de junho
de 1988 entre a União e um consórcio constituído pelas empresas Helicópteros do Brasil S.A. - HELIBRÁS, Aerospatiale
Societé Nationale Industrielle e ENGESA - Engenheiros
Especializados S.A.
Trata-se de operação de crédito destinada a financiar
parcialmente a importação de helicópteros, peças -para manutenção, ferramental c treinamento de pessoal, para o l\' Batalhão de Helicópteros, no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército.
O contratante é a República Federativa do Brasil. sendo
os bens e serviços objeto do contrato destinados ao Ministério
do Exército, a (Jüen'I" iií.Curnbe praticar os a tos de natureza
financeira, previstos no contrato. ESta ope-raÇãO- corresponde
ao segundo aditamento ao contrato inicial fíiiõa-do em 1988.
As condições finanCeiras do contrato de empréstimo são
as seguintes:
Valor total da elevação: US$61,532,971.00
Juros: 10,6% (dez inteiros- e seis décirriOs pOr centO) ao
ano, semestralmente vencidos, pagos juntamente com o principal financiado;
Fiai Fee: US$250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil dó la·
res norte-americanos), a ser paga após a emissão do "Certificado de Autorização", a ser expedido pelo Banco Central
do Brasil;
Down Payment: 15% (quinZe por cento); ~cse:r-pago somente após a emissão do certificado de autorização, de acordo
com o seguinte cronograma:
1• parcela: 7,5% do valor global (US$4,614,972.83) após
a emissão- das guias de importação pelo Cedex, se for o caso;
2' parcela: 7,5% do valor dos lotes n" 101 e 102
(US$354,960.00) em até 75 dias antes da data prevista para
o embarque dos referidos lotes;
_
3• parcela: 7,5% do valor do lote n' 103 (US177,480.00),
até 75 dias após o pagamento da 2" parcela;
4~ parcela: 7,5% do valor total dos lotes no& 104 a 138
(US$4,082,532.82), eniaté 45 dias após a daia prevista para
o embarque dos lotes n9~ 101 e 102;
--------Esquema de Amorti(lação: 85% ( oitenfã~€ cinco pór cento}
do principal financiado em 16 (dezesseis) prestaçõeS semestrais, iguais e conseCutiv-as, vencendoRse o primeiro pagamento
6 (seiS) meses -após o respectivo etnbarque.
Quanto aos mec_anismos de _controle d~s _operações de
crédito_ externo, preScritos na ConstituiÇãOFederal e regulamentados_ pela Resolução n~ 96/89, do Senado Federal, e aos
demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes, ca~
bem os seguintes esclarecimentos:
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1) o projeto de que se trata consta do Plano Plurianu3.l
para o período de 1991-1995 (Lei n' 8.173. de 30-1-91), de
acordo com o Departamento Nacional de Planejamento e
Avaliação. conforme atesta o Parecer DTN/COREFIDIREF
n~ 44, da Secretaria do Tesouro Nacional~
2) a ope_ração em exame está contida nos limites de endividamento previstos na ResolUção nn 96/89;
3) o Parecer PGFN/COF n' 422!92, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, anexo a este processo, indica que
a minuta contratual contém cláusulas admissíveis segUndo a
legislação brasileira, e que foi observado o disposto no art.
5>' da Resolução n·> 96/89. do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política, contrária à Constituição
e às leis brasileifás, atentatória à soberania nacional e à ordem
pública, bem como que implique compensação automática
de débitos e créditos;
4) a operação está credenciada pelo Banco Central do
Brasil, de acordo com o Telex FJRCEI920.12262-001;
5) os recursos necessários ao pagame-nto das parcelas de
sinal, amortização e demais encargos financeiros, estão- incluídos na Lei Orçamentária para o Ministério do Exército, nO
ano de 1992, e o ingresso dos bens e serviços será objeto
de oportuna abertura de crédito suplementar, segundo informou o· Departamento de Orçamento da União.
Estando os instrumentos contratuais de conformidade
com a leg_islação aplicável à espécie, e tratando-se de pleito
relevante para a consecução do Programa de Aparelhamento
do Exército, somos pela autorização soliciülda pela Mensagem
n'" 210, de 1992, nos termos do seguinte:

~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
a cõlitratação de operação de crédito externo, no valor
de US$61,532,971.00, destinada a financiar, parcialmente, a importação de helicópteros, ferramental e treinamento de pessoal, para o to Batalhão de Helicópteros,
no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito_e_xte_:r.:no, no valor de
US$61,532,971~00 (sessenta e hum milhões, quinhentos e trinta-e dois mil, novecentos e setenta e hum dólare_s norteRamericanos). em aditamento ao contratO. firmado em 24 de junho
de 1988 entre a União e um consórcio constituído pelas empresas Helicópteros do Brasil S.A. -HELIBRÁS, Aeroespatiale
Socicté Nationale Industrielle e ENGESA - Engenheiros
Especializados S.A.
Parágrafo único. A operação de crédito externo destina-se a financiar, parcialmente,_a importação de helicópteros,
peças-para-manutenção, ferramental e treinamento de pessoal,
para o 1\' Batalhão de Helicópteros, no âmbito do Programa
de Reaparclhamento do Exército~
Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes:
Valor Total da elevação: US$61,532,971.00
Juros: 10,6% (dez inteiros e seis décimos por cento) ao
ano, semestralmente vencidos, pagos juntamente com o prioR
cipal financiado;
"Fiat Fee,.: US$250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil
dólares norte-americanos), a ser paga após a emissão do '"Cer~
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tificado de Autorização", a ser expedido pelo Banco Central
do Brasil);
"Down Payment": 15% (quin-ze por cento), a ser pago
somente após a emissão do certificado de autoriz.a_ção, de
acordo com o seguinte cronograma:
1" parcela: 7,5% do valor global (US$4,614,972.83) após
a emissão das guias de importação pelo Cedex, se for o caso;
2• parcela: 7,5% do valor dos lotes n•" 101 e 102
(US$354,960.00) cm até 75 dias antes da d.ata prevista para
o embarque dos referidos lotes;
3• parcela: 7,5% do valor do lote n"103 (US$177,480.00),
até 75 dias após o pagamento da za parcela;
4• parcela: 7,5% do valor total dos lotes n~ 104 a 138
(US$4,082,532.82), cm até 45 dias após a data prevista para
o embarque dos lotes 0°~ 101 e 102;
Esquema de Amortização: 85% (oitenta e Cinco por cento)
do principal finandado cm 16 (dczesseis) prestações semestrais, iguais e Consecutivas, vencendo-se o primeifõ pagamento
6 (seis) meses após o respectivo embarque.
Art. 3~ A autoriz_ação concedida por esta resolução deM
verá ser_ ex:crcída_no prazo de 12 (doze) meses_ a contar da
sua publicação.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente- Valmir Campelo, Relator- Elcio Álvares
- Roy Bacelar - José Eduardo - Esperidião Amin - Ronaldo Aragão - José Richa - Henrique Almeida - Nelson
Wedekin - Ronan Tito - Pedro Simon - Dario Pereira
- Júnia Marise.
PARECER N•I62, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n~ 145, de 1992 (Mensagem no 775, de
19-12-91, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à consideração do Senado Federal,
proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de
crédito externo, no valor de Y4.407.000.000,00 (quatro
bilhões, quatrocentos e sete milhões de ienes), dividida
em duas parcelas, junto às empresas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A, estabelecida a primeira
no Japão e a segunda na Bélgica, destinada ao financiamento parcial da aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos- CPTEC, a cargo do Instituto de Pesquisas
Espaciais - INPE.
Relator: Senador Henrique Almeida
Com a Mensagem n" 775, de 19 de dezembro de 1991,
o Senhor Presidente da República encaminha para exame
do Senado Federal proposta para que seja ãutórizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação
de crédito externo, no valor total de até Y4.407.000.000,00
(quatro bilhões, quatrocentos e sete milhões de ienes), dividida em duas parcelas, sendo uma de Y66!.050.000,00 (seiscentos e sessenta e um milhões e cinqüeli.ta mil ienes) junto
à empresa Marubeni Corporatíon sediada no Japão, e a segunda de Y3. 745.950.000,00 (três bilhõos, setecentos e quarenta
e cinco milhões, novecentos e cinqüenta niil ienes) junto à
Marubeni Benelux S. A., estabelecida na Bélgica.
A operação de crédito destina-se ao fíri~mciamento parcial
de e_quipamentos para a· implantação do Centro _de Previsão
de Tempo e Estudos Climáticos -CPTEC, a cargo do Insti-
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tu to de Pesquisas Espaciais-- INPE, órgão vinculado à Secretaria Especial de Ciência eTecnologia da Presidência da República.
Os contratos de empréstimo externo que têm como mutuário a República Federativa do Brasil, e como mutuantes,
as empresas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A.,
apresentam as seguintes condições financeiras:
Prazo
a) operação com a Marubeni Benelux S.A.: 8 (oito) anos;
b) operação com a Marubeni Corporation: 10 (dez) anos;
_ Carência
_
a) 6 (seis) meses, contados dos desembolsos respectivos;
b) 6 (seis) meses, contados ele cada embarque dos equipamentos;
Taxa de Juros
a) "Prime Rate de Longo Prazo d~ _Yen Japonês LTPR" mais 0,6% a. a., fixada na data de assinatura do contrato, exigível semestralmente;
b) "Prime Rate de Longo_ Prazo do Yen Japonês LTPR" menos 0,2% a.a., ficada na data de assinatura do
contrato, exigível semestralmente;
Juros de Mora
a) e b) 1% a.a. acima da taxa operacional;
Amortização
. a) em 16 (dezesseis) parcelas semestrais, iguais e-con·s-e:Cutivas, vencendo-se a primeira 6 meses após a data do desembolso final;
b) em 20 (vinte) parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira 6 meses após Cada embarque.
Quanto aos mecanismos de controle das operações de
crédito externo, prescritos pela Constituição Federal e regulamentado pela Resolução n"' 96/89, do Senado Federal, e aos
demais disposifívOs legais e regulamentares perünentes, cabem os seguintes esclare_cimentos:
1) o projeto de que se trata consta do Plano Plurianual
para o período 1991-1995 (Lei n• 8.173, de 30-1-91), conforme
atesta o Parecer do Departamento do Tesouro Nacional, Parecer DTN/COREFIDIREF n' 230, de 26-7-91; anexo à Mensagem;
2) a operação em exame está contida nos límifes de endividamento previstos na Resolução no 96/89;
3) o Parecer PGFN/COF n' 1.266/91 da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, anexo a este processo, indica
que na negociação final das cláusulas contratuais será observado o disposto_ no art. 5"' da Resolução n"' 96/89, que veda
disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e .ã ordem pública, contrária à Constituição
Federal e às leis brasileiras;
4) a operação está credenciada pelo Banco Central do
Brasil, de acordo com o informado pelo Ofício BACEN/FIRCE-CREDE-911034, de 21-11-91 e Telex BACEN/FIRCE/DICEF/SECRE-T-91/526, de 25-11-91;
5) os recursos dos contratos e os valores necessários ao
pagamento dos encargO's serão _objeto de crédito adicional
às dotações inscritas na lei orçamentária para a Secretaria:
de Ciência e Tecnologia, para 1992.
O crédito total es~imado para o Projeto do Centro _de
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos é de Y6. 712 milhões,
e os recursos provenientes das operações de empréstimo destinam-se ao financiamento de _cem por cento do contrato de
fornecimento e instalação de um sistema de computação destinado ao processamento de dados de previsão do tempo e
à simulação climática.
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Ante a relevância do pleito e estando os instrumentos
contratuais de conformidade com a legislação aplicável à espé-

cie, somos pela autoriZação solidfada pela Mensagem

n~
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de 1992, nos _termJ!:S. do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO n' 26, DE 1992
"Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito externo, no
valor de até Y4.407.000.000,00 (quatro bilhões, quatro·
centos e sete milhões de ienes), junto às empresas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux S.A."
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 82', DE 1992
Dispõe sobre a mineração em terras indígenas e

O Senado Federal resolve:
_
d~~ ~utr_as _P!_Ovi~ências.
Art. 1~' É a República Federativa do Bfasil autofi"Zada
O
Congresso Nacional decreta: _
_
.
a -contratar .operação de crédito externo, no valor de até
1:>
Os
recursos
mínerais
exiSt'eilfes
e-m
-feiras
ocuArt.
Y4.407.000.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sete mi·
padas pelos índios são considerados reservas naçionais e soIhões de ienes), dividida em duas parcelas, sendo uma de
mente poderão ser pesquisados e lavrados mediante autoriY661.050.000,00 (seiscentos e sessenta .e _um nlilh..óe:s e cin~
zação
da União, nos termos desta lei.
qüenta mil ienes) e a outra de Y3,745.9SO,OOO;OO(três bilhões,
Art. 29 O Congresso Nacional autorizará o exercício
setecentos e quarenta e_cinco milhões, novecentos e cioqüenta
das atividades previstas no art. 19 aos agentes que se tiverem
mil ienes), junto às_ empresas Marubeni Corporation e Maruqualifiâtdo nos termos da legislação vigente sobre a exploração
beni Benelux S.A., estabelecida a primeira no Japão e a segun___ _ -. mineral do País.
da na Bélgica.
Parágrafo_ únicO~ A_ operação de crédito externo defi§ 19 O projetô âe inineraÇãó encaminhado à apreciação
nida no caput deSte artigo destina-se ao finã.nciamento parcial
do Congresso Nacional será n~cessariamente acompanhado
da aquisição de equipamentos para a implantação do CentrO
dos docUmentos comprobatórios- da consulta às _comunidades
de Previsão do Tempo e EstudQs Climáticos - CPTEC, a
indígenas diretamente afetadas pelo referido projeto.
cargo do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, órgão
§ 29 Pod"erá o CongressO Nã.cional, por iniciativa de
vinculado à Secretaria Especial .de Ciê-nCia e Tecnologia da
qualquer de s_eus membros ou a requerimento de qualquer
Presidência da RePública.
_
_
órgão público, entidade privada ou cidadão, determinar diliArt. 29 As condições financeiras básicas- da operação
_gências
quer em relação à qualificação dos referidos agentes,
de ·crédito são as seguintes:
quer em relação ao exercido de atividades que tiver autorizado
Prazo
nos termos desta lei.
a) operação com a Marubeni Benelux S.A.: 8 (oito) anos;
Art. 39 A União, por seus órgãos competentes, proceb) operação c:om a Marubeni Corporation: 10 (dez) anos;
derá ao levantamento geológico dos recursos- minerais objeto.
Carência
desta lei, estabelecendo prioridades para sua exploração no
a) 6 (seis) meses, contados dos desembolsos respectivos;
contexto total dos recursos minerais do País.
b) 6 (seis) meses, contados de cada embarque dos equipa·
mentos;
Art. 4~ A compensação financeira pela exploração de
· Taxa de Juros
recursos_minerais de que trata a Lei n~ 7.990, de 28 de dezemM
a) "Prime Rate de Longo Prazo do Yen Japonêsbro de 1989, quando tal exploração se fizer em terras indígeLTPR ''mais 0,6% a.a., fiXãda na data de assinatura_do contranas, reverterá em favor dos índios.
to, exigível semestralmen_te;
Parágrafo único. Os recursos decorrentes da compenb) "Prime Rate de Longo Prazo do '\' eri)aponês sação de que trata o caput serão depositados em fundo espeCíLTPR" menos 0,2% a.a., fixada na data de assinatura do
fico, o qual 1erá aplicado pelo órgão do Poder Executivo
contrato; exigível semestralmente.
- que trata dos assuntos indígenas de acordo com o orçamento
Juros <le Mora
anual aprovado pelo Congresso Nacional.
a) e b) 1% a.a. adma 'da taxa operacional;
Art. 59 A qualquer tempo, em face do não-cumprimenM
Amortização
to das condiçõe.s prevista por esta lei, por outros dispositivos
a) em 16 ( dezessds) parcelas semestrais, iguais e conseculegais pertinentes ou pelo contrato firmado entre as partes,
tivas, vencendo-se a primeira 6 meses após â data do des_emo Congresso Nacional poderá suspender ou cassar a autoribolso final;
zação de pesquisa ou de lavra, por iniciativa própria- oU meb) em 20 _(vínte) parcelas semestrais_, iguais e Consecudiante provocação do MinistériO Público, dos órgãos minerátivaS, vencendo-se a primeira 6 meses após cada embarque.
rios, de proteção ao meio ambiente e de as$ist~nci~ _ao_s índios,
Art. 39 A a_utorização COncedida por esta resolução deda comunidade indígena afetada, dos índios, de su_as organiverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses a_contar da
zações ou da empresa mineradora.
sua publicação.
_
ArL 69 O Poder Executivo. através de seu órgão com9
Art. 4 Esta resolução entra em vigor na data de sua
petente, procederá ao levantam~nto dos alvarás ~de;! pesquisa
publicação.
e concessão de lavra em vigor nas reservas ou terras ocupadas
Sala das Comissões, 9 de junho de 1992. - Raimundo
pelos fudios, outorgados até a data da promulgação da ConstiLira, Presidente - Henrique Almeida, Relator - ValmiitUição Federal, tomando medidas para que s_e adaptem às
Campelo- Esperidião Amin- Roy Bacelar- Eduardo Supliexigências dest~ lei.
~
cy - Júnia Marise - José Eduardo - Ronaldo Aragão § 1~ Ao Congresso Nacional cabe a decisão final sobre
Elcio Alvares - Rooan Tito - José Richa - Pedro Simon
- Dario Pereira- Nelson Wedekin.
o disposto no caput deste artigo.
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§ 2" Ficam, a"ilulados lÕdoS o-s reqUérimentõs de pesquisa protocolados antes da data de proinUigação desta lei.
Art. 7" O Poder Executivo re"gulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9<:> Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLXÇAO CITADA
LEI N'7.990, ))E 28 J;>E DEZEMB'RO DE 1989

Justificação
O presente Projeto visà regtil3.ffientar a matéria sobre
aproveitamento dos recu-rsos minerais existentes em terras
indígenas,-conforme determinado em dispositivos específicOs
da ConstituiÇão: 1' No art. 231:
"§ 39 O aproveitamehtO dos_ reciifsos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser cfetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando~ lhes assegu~
rada participação nos resultados da lavra, na forma
da lei."

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

29 Quando, entre as atribuições do Congresso Nacional,
estatui, no art. 49:
"XVI- autorizar, cm terras indígenas, a t:Xploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerã.is."

InsUtqi, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
para fins de ger~ção de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios, plataforma
continental, m~r te.,-itorial ou zona econômica exclu~
siva, e dá outras providências.
·

(A

Comissão de Assuntos SoCiais-- decisão termj-

nativd.)

-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1?
Secretá.rio. - -- ·
-É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 374, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos regimeritaíS sõficitam-os· a Y: Ex~ a prorrogação, por mais 90 dias, -do prazo da Comissão. Parlamentar
de Inquérito destinada a apurar as responsabilidade pelo caos
existente no âmbito dos consórcios_ para aquisiçãO de veículos
automotores e de bens em geral.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1992. -Marluçe- Beni
Veras- Humberto Lucena- João Rocha- Ch-agãS Rodrigues- Cid Si:tbóia de Carvalho- ·NelSon wede~in- GãliM ba~di Alv~s Filho -- Jutahy Magalhães ~ Ruy .Bacelar.-:Almir Gabriel - Flaviano Melo - Ronaldo Aragão - Saldanha Derzi --lfapuã Costa Junior- Louremberg Nunes Rocha
~-Wilson Martins- Ainir Laudo- Lav-Ofsier Maia-- Carlos
Patrocínio - Valmir Campelo - Meira _:f:ilh:o - Maurício
Corrêa - Gerson Camata - Antonio Mal-iz - AniazOôiito
M_endes - Nabor. Junior --:- Fr3:n_cisco Rollemberg.

Cõnlõ aCeSS6rióS dos dispositivos Tundamentais determi·
na o Projeto:
a) o levantamento geológico dos mif!erais_ existentes nas
terras indígenas com o objetivo de se fixar prioridades para
sua exploração no contexto do total de recursos minerais existentes no País e das necessidades nacionais;
b) o levantamento dos alvarás de pesquisa e concessões
de lavra nas terras indígenas anteriores à promulgação da
Constituição Federal; e
·c) Anulação de todos os requerimentos de pesquisa proO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Fica, periantocolados antes da data de promulgação da lei que decorrerá
to, prorrogado o prazo da referida comissão. Sobre a mesa.
deste projeto.
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19 Secretário.
Os dispositivos enumerados nas alíneas be c fazem-se
É lido e aprovado o seguinte
necessários tendo em vista a grande corrida para a concessão
REQUERIMENTO N• 375, DE 1992
de alvarás de pesquisa que atingiram· o- picO de 160 alvarás
só em 1985, outorgados ilegalmente pelo DNPM, segundo
Senhor Presidente
dossiê publicado pela Coordenação Nacional dos Geólogos
Requeiro a Vossa Excelência nos termos dO art._43, iilciso
- CONAGE e pelo Centro Ecuménico- de Documentação ___ li, do Reginiento Interno, seja comunicado meu afastamento,
e Informação, em 1986.
- -- - no período de 12 a 14 de junho do corrente, por ocasião
·
Segundo tal documento, 99 d~s 302 áreas indígenas da em qUe participarei ·da Coilferênéiá Rio/92:
Sala das Sessões, 9 de junho de 1992. ---Senador HumAmazônia estavam afetadas, à époc~.-; em 34% (19 milhões
de hectares) de sua extensão total pelos alvarás concedidos berto Lucena, Líder do PMD B.
e pelos requerimentos em curso. As te_r.rªs indígenas do Pará
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
e Rondônia são as mais atingidas. O alto _rio_ Negro e a área
o requerimento, fica concedida a licença S<:'licitada.
Ianomami (RR) eStão quase totalmente requeridos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Foram encaEnfim, objciiVa o presente Projeto prover· para que os
minhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos
recursos minerais existentes nas áreas indígenas tenham sua
Econômicos, que- coricluern pela apresentação dos Projetas
exploração baseada em dois parâmetros essencials:-ü interesse
de Resolução n•' 25 e 26, de 1992.
e o desenvolvimento das comunidades indígenas e o iti.teiesse
As proposiçõ_es ficarão Sobre a mesa, durante cinco ses~
nacional.
sões ordinárias; ã fiffi de receber emendas, nos termos ·do
Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. -Senador João
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
França.

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) - A Presi·
dência recebeu, do Presidente dq Banco Ceritral do -Brasil,
os Ofícios n'' 'Sif3 e S/14, de 1992 (n~ 8.375 e 8.376/92, na
origem), solicitando, nos termos da Resolhi;ãó TI~' 58, de 1990,
do Senado Federal, auto-rização para que o Governo do Estado
de-São Paulo possa emitir e colocar-no mercado, através de
ofertas públicas, Letras FinancCiras·cto Tesouro daquele Esta~
do-- LFTP.
'-'·-'
·As matérias_ serã(l despachadaS à 'Comissão de Assuntos
EconômicOs. O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre
endividamento dos Estados e Municípios referentes ao mês
de maio do corrente ano ..
A matéria será despachada à COril.issão de Assuntos Económicos, para conhecimento.
O SR. !?RESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao- nobre Senador Magno Bacelar. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB -'- MS. Pronuncia
o seguinte discurso. _Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores, recebi recentemente, ofício da Escola Estad~al de 1~ e 2~ Grau "Presidente Getúlio Vargas", localizada
no .Município de Dourados. Por meio desse documento, assinado pelo diretor da esCola, Professor Emanoel Narciso, e
pela Presid~nte do Colegiada Escolar, Professora Maria Augusia de Matos, solicitam-me a doação de 750.000,00 cruzei·
ros, para a compra de materiais de limpez-a, expediente e
materiais esportiVoS.Também recentemente, a Comissão ExecUtiva do PMDB
do MuniclPio :de Jateí encaminhou-me preocupação relativa
a?S cónstantes- atrasos e- ao· baixo atendimento do Prograina
de .Alimentação Escolar, conhecido por Merenda Escolar.
Argüí o representarité -da· FUndação de Assistência ao Estudante- FAE, tio Ma:tO Gios.so do Sul, o qual me respondeu
que neste ano solnente foi feita uma única aquisição de alimentoS; em quantifiade suficiente para o atendiriien-tO de 30 dias
letivos, mas que foram usados para todo o semestre. Segundo
o representante da FAE; há estimativa de outra _aquisição
de alimentos~ cqm previsão para mais 60 dias letivos, mas
isto somente será feito no segundo semestre, em data incerta.
Soube, também, por este mesmo funcionário do Ministério da Educação, que não é somente o Programa de Alimentação Escolar que se encontra com sérios problemas, o mesmo
está ocorrendo com o Programa Nacional do Livro Didático
e com o Programa Nacional de Material Escolar._ Todas as
áreas que deveriam gozar de prioridade absoluta sucumbem,
então, ante o desgoverno, a ineficiência e o descaso.
Sr. Presidente, Srs. Seiladores. o que está acontecendo
com a educação em nosso País? Será que este País perderá
até mesmo a capacidade de indignar-se?
_
O Governo Federal e os Governos Estaduais têril-obrigações constitucionais muito claras e bem defiriidas, mas parece
que não estão cumprindo nem com o seu dever nem tampouco
com as promessas eleitorais.
No plano Federal, aiardeia-se com vigor publicitário a
prioridade à educação, mas o que temos visto· é somente um
grande esforço de engenharia Civil, para a construção de Ciac.
Será que os recursos que deveriam ser destinados à merenda escolar, ao livro didático, aos materiais escolares e à
manutenção das escolas, estão sendo concentrados na constru··
ção de prédios?

Quinta-feiro 11

4533

Não questiono a tese da necessid3de de se mudar o perfil
da educação formal no Brasil, ampliando-se o atcridiinento
à criança e ao jovem. aumentando o-períodO letivo e o horário
de aulas_ e estudo, principalmente, a didática e o sistema que
expulsa mais alunos que aqueles que aprova.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. WILSON MARTINS- Com prazer, ouço o aparte
de V. Ex•
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Wilson Martins,
a crftial exercida por V. Ex\ neste pronunciamento que abre
os nossos trabalhos oratórios de hoje, tem procedência. O
.. çl_e~ç~tímuJo à educação ~cQntcce de modo Jn!JÜQ. grave, a
partir do momento em que o Governo Federal, Estadual ou
Municipal abandona a iniciativa que deve ter no setor e deixa
dentro de uma filosofia que se _chama equivocadamente de
modernidade. Repito, para ficar bem entendido o que ciuero
dizer, o Governo abandona a iniciativa que deveria ter no
setor de educação e cultura e deixa o espaço· inteiramente
à_iniciativa privada. O fenômeno presente qUe V.' Ex~ fere
_insere-se numa realidade tristonha e se traduz mais ou menos
riisSo: hoje a escola particular, juntamente com oS motéis,
é a atividade mais lucrativa do País. Escola e motel estão
competindo. São duas atividades economicamente capazes de
produzir excelentes resultados financeiros. Mas a educação
cai, enquanto a escola, corno negócio, é um grande acontecimento,_ como empresa. Comprometendo essa afirmativa, a
educação cai; cai por falta de parâmetros, caí tã:mbém por
_ falta da dignidade que deveria existir onde quer que exista
uril ésfãDelecimenLO de ensino; cai por mil ·rãiôe"s. Mas diz
a modernidade que tudo isso dev.e ficar à livre irlicíativa, cada
qual tome a sua iniciativa na vida privada. Eu e,stava dizendo
há pouco ao Se_nador Ruy Bacelar que quando os escândalos
nacionais tiverem as suas lentes voltadas para o Ministério
da Infra-Estrutura, para a história das privatizações, para -a
triste passagem do Sr. João Santana por cargos p~~licos, é
bem capaz de ser necessário um pedido de impeachment de
Sua Excelência o Presidente da República. Esses proiJlemas
são da maior gravidade. O da educação, que V. Ex" fere,
Tnseie-se também mim quaâfo privacionista:,' qtiãndO o ·aovemo abandona as suas universidudes, torna-as inócuas, ineptas e inaptas; quando o Governo desautoriza o ensino que
ele patrocinava. esvazia essa função e deixa tudo à indústria
e ao comércio do ensino. Louvo a palavra de V. Ex~ pela
oportunidade com que profere o seu discurso, dentro de urna
contemporaneidade dramática do abandono absoluto da educação, da cultura, neste País. Parabéns a V. Ex~
O SR. WILSON MARTINS- Agradeço ao nobre colega
Cid Sabóia de Carvalho, que, sempre muito ·atilado, com seu
aparte traz uma grande contribuição para o meu modesto
discurso.
Será que os recursos que deveriam ser destinados à merenda escolar. ao livro didático, aos materiais escolares e à
manutenção das escolas, estão sendo concentrados_na construção de prédios?
Questiono, sim, que isto seja féito somente atraVés de
cqnstrução de_ prédios.
Ao que parece, continua-se a dar prioridade à forma
e se esquece do conteúdo, o mais importante.
Os professores do Distrito Federal estão em greve por
causa dos baixos salários. O Governador desta Unidade da
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Federação já declarou que os salários dos professores são
irrisórios, mas quem paga o ónus disso são os estudantes,
que ficam sem- aulas, à espera de uma decisão do Governo

-Junnode 1992

O Sr. João Calmon - V. Exa me permite um aparte?

O SR. WILSON MARTINS:_ Com prazer.nobrc Colega
João Calmon.. · ,
Federal. A greve está sendo rcsolvid~ a partir de uma chantaOS r. JoãO C~I~ÕIÍ~I~icialmente, devo felicitá-lo, nobre
gem sobre a folha de pagamento, o que, ao invés de resolver
Senador Wilson. Martins., pela objetividade_do seu importante
o problema, somente traz rancores que provocarão mais propronunciamento sÇlbre_o_problema da educação em nosso País.
blemas futuros.
Gostaria de coment~L_d_ois fatos Concretos que V. Ex• focaliNa Capital Federal já foram construídos _alguns CIAC,
zou. O primeiro é eçn r~lação aos recursos finanCeiros destívários outros encontram-se cm fase de conclusão, mas isto
nados à educação que são assegurados pelo art. 212 da nossa
pouco alterou a face do ensino nesta cidade. Ainda continua
Carta Magna. Não estão sendo cumpridos, rigorosamente,
a _existir, por exerilplo, o chamado "turno da fome", que
os dispositivos constitucionaiS-sobre a matéria. Quando o Mi· nada mais é do que um horário escolar espriritido entre a
nistro da Educação, Prof. José_ Goldemberg, compareceu à
manhã e a tarde, onde os alunos fingem que estudam e· o
Comissão Parlamentar de Inquérito sobr a crise da UniverGoverno· finge 'que lheS-dá-educação.
sidade Brasileira, tive oportunidade de conteStar a sua afhmaSoube que a merenda escolar destinada aos estabelecição de que o art. 212 estava sendo rigorosamente cumprido.
mentos de ensino tradicionais ·do Distrito Federal está sendo
Aproveitei a oportunidade para encaminhar a S. Ex~ um ystudesviada para os CIAC, parã que- estes hão mostrem desde
do elaborado pelo Prof. Elias AntoniO Jorge, da Universidade
logo sua fragilidad~ operacionaL Descobre-se um santo, para
de Mi~~s _G~r,ais, que é um_ ~~p~_sialista-~.q.~ .In<:tt.éri~. A~r~vés
cobrir-se outro._
_
_
.
desse levantamento, ficou evidenciado que o G_overno não
O quadro é- igualmCnte sombrio- em
OS recantos
está cumprindo o que determiná a Constituição. Posteriordo País. Os erros e mazelas do Governo, dia a dia, vão sufomente, o Deputado Raul Pont, do PT do Rio Grande do
cando a educação~ com a quebra do seu padrão de qualidade.
Sul, de[endeu a mesma tese. É essenCial, nobre Senador WilO SecretáriO-de Educação do Estado de São Paulo recentemente encaminhou expediente ao Governador Fleury afir- -son Martins, que o Poder Executivo se convença de que.ele
não pode contingenciar, bloquear ou congelar verbas para
mando: "Com relação aos CIAC, todas as informações de
a educação, po-rque esses re_cutsos financeiros e-stão ass_egu·
que dispomos revelam que o Governo-Federal vem ignorando
rados pe}a Carta Magna. O Orçamento da República é pura
solenemente os compromissos· assu-midos com o Governo do
ficção. E uma lei meramente autorizativa que hãO obriga o
Estado de São Paulo''. Afirma aiOda, "o Ministério da EducaGoverno a cumpri-la. Entretanto, nãõ ocorre o mesmo com
ção decidiu_ concentrar-se- em um único projeto_ de prédios
a Constituição. Quanto ao problema dos C~AC, objeto tamde 20 salas de aula que serão obrigatoriamente conStruídos
béin do seu pronunciamento.· devo deplorar a decisãO d.o Goem terreno de 20 mil ffidros quadrados - isto apesar de ser
verno Federal de retirar do MEC esse plano, pelo menos
público que, onde se localiza a mais -dramática necessidade
na área de construção, transferírido a resp-onsabilidade para
·sala de aulas, não há_ terrenos com tais dimensões". Conclui
uma nova Secretaria, criada ao lado do_ Gabiriete da Presio Secretário de Educação que "a política de Brasllia perpedência da República. Os CIAC, que repriesei:úanl uma tentatuará em São Paulo o grave problema da ociosidade de sala
tiva, em última análise, nobre, bem-intencionada, patriótica,
de aulas e conseqüente dissip-ação de recursos públicós". (Fonasceram sob um signo_ errado, no âmbito de um Ministério
lha de S. Paulo, 2-6-92.)
de ficção, o Miníst~rio-da Cria-nça. Posteriorinente, os CIAC
São, todas estas, denúncias muito graves. _
passaram para a área do Ministério da Educaçào. Entretanto,
Ao que parece, a revolta de São Paulo surtiu efeito.
essa decisão tnesperada de retirar os CIAC do âmbítO ·do
O GOverno Federal anunciou no último dia 5 de ju-nho que
Ministério da Educação pare·ce-me altamente deplorável.
a construção de CIAC em São Paulo passará pelo crivo técnico
Considero o Ministro José Goldemberg uma ·sumidade na
da Secretaria de Educação _daquele Estado. E maiS;-iiJflrente~
área da educação. Eu o chamo sempre de "mestre dos mesmen~e concordou em reduzir o número de horas de aula,
tres", um homem extraordináriO" que foi feitor da maior unide 01to para cíncü-horas diárias, adaptando o processo de
versidade deste País. Temo, até, que o Miriístro JOsé Gõldemimplantação dos CIAC ao processo de reformulação gradativa
berg não se conforme com o esvaziamento. embora pardal,
do ensino público paulista.
mas grave, do seu ministerio. Portanto, ·as ponderações de
Mas, ao que parece, esta é uma vitória política- -somente
V. Ex~ são pertinentes e focalizam um· problema de exfrema
de São Paulo. Nos demais recaritos do País, a fOrça -da prepocomplexidade, que deveria merecer a nossa permanente atentência goverilãtriCntal ainda se faz presente. O:s desmandos
ção. Muito obrigado pela gentileza do aparte que V. EX~ ine
a acompanhaffi.
concedeu.
Ao que tudo esta a indicar, o projeto dos CIAC vai
mudar novamente de coordenação. Antes no Ministério da
O SR. WILSON MARTINS -Eu é que agradeço a V.
Saúde, passou depois ao Ministério da Educação, o que seria
Ex", nobre Senador João Calmon, o erudito aparte com que
lógico ter sido feito desde o inícío,---ntãs-·agora parece que
brinda o_ meu_ dcspretencioso discurso.
caminha para ser dirigido dire:tamente pela Presidência da
V._ Ex• é considerado, com justeza, _o parlamentar que
República.
mais conhece esse problema no Congresso Nacional.- É um
Aliada a estas situações aterradoras, vimos recentemente
dos grandes ~specialistas do_ assunto. Por isso, tem a nossa
o Deputado gaúcho Raul Pont denunciar_que o Governo Fede- homenagem aqui e fora, também, do Congresso Nacional,
ral não está cumprindo o preceito constitucional que obriga
em todo _o J>a(s. Muito obrigado.
a destinação de 18% da arrecadação tribUtá:riã à educação.
É _de meu entendiffiento que estas questões devem ser
Afirma o· Deputado que as verbas federais_ para a educação
objeto de resposta imediata por parte dos eminentes parlanão passam de 12% do montante líquido da arrecadação de
mentares que dão sustentação ao Go_verno ~dele participam.
impostos (Zero Hora, 2-6-92).
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Mais ainda, creío que o Se_nado Federal, [ôrum qualificado,
formado por ex-governadores de estado, ex-ministros, um expresidente da República e políticos todos da mais alta competência e guiados de_ profundo sentimento cívico, tem a obrigação de sustentar a decisão Qa -n~acioll3.lid~de e~ priorizar a
educação, não somente naquilo que diz respeito aos prédios
escolares, mas principalmente no que se refere à qualidade
do ensino, à manutenção das atividades escolares cotidianas
e aos programas governamentais, Cóní:O o da merenda escolar
e o do livro didático.
- Não é possível admitir-se que, para sobreviverem, as escolas tenham que recorrer a expedientes como o já citado ante~
riormente de pedir a doação de dinheiro para a- -compra de
materiais de expediente e limpeza.
Causa profunda indignação ver escolas conceituadas, pro~
fessores dedicados_se sujeitando a expedientes dessa natureza
para manterem suas escolas funcionando.
Muitos de nossos problemas educacionais são de solução
sim-ples e requerem pequenas obras. Mas se continua a privile~
giar ó faraônii::o, o suntuoso, em detrimento do conteúdo,
que é o essencial.
Nossas escolas estão fadadas a mendigar? Ou será que
a política educacional brasileira está caminhando para a "falência"?
o·sr. Ruy-B"ãcelar- Permite~rile V. Ex~ um aparte?
O SR. WILSON MARTINS- Com muito prazer.
O Sr. Ruy Bacelar- Primeiramente, quero -parabenizá-to
pelo importante pronunciamento que faz aqui, nesta tarde,
no Senado Federal, e dizer a V. Ex~ e aos Srs. Senadores,
que ninguém de bom senso é contra o crescimento físiCo da
rede. escolar, inclusive com a construção dos sempre falados
CIAC~ O qUe questionamos, eminente -senador Wilson Martins, é se a -quantidade de salas de aulas em uso, e· as abandonadas, se recuperadas não poderiam atender às crianças em
idade escolar que procuram as escolas públicas. O que questionamos, também, eminente ·senador Wilson Martins, era se,
em vez de alocar recursos para a ampliação dessa rede escolar,
como construção de CIACs, não seria muito mais importante
para a educação no Brasil, se esses recursos fossem dirigidos
para -complementar os salários dos professores, inclusive alocando recursos para determinados Municípios que não.podern
arcar com essa responsabilidade de dar salários dignos ao
professorado brasileiro? Não seria muito ma1S impórtante-direcionar esses recursos para complementar a- merenda escolar
ou o material didático? Acredito que o problema do Brasil,
caro Senador Wilson Martins, não é de ampliação de sala
de aula, é sobretudo dignificar o professorado brasileiro. Muito obrigado a V. EX'.
O SR- WILSON MARTINS ~ S,ou eu quem agradeço
a V. Ex•, nobre Senador. Todos nós, ilustres Colegas, sabemos
qual foi a história dos CIAC: o Governo nãcfllilha nenhum
programa, precisava dar início a obras que trouxessem a atenção positiva da opinião pública sobre a sua atuação, tornou
de empréstimo os CIEP do Governador Leonel Brizola e,
precipalmente, deu início a esse trabalho. Essa é a história.
V. Ex~ me aparteou com inteira justeza.
Continuo;para terminar, Sr. Presidente.
O Senhor Presidente da República afirmbu,-recentemen~
te, que "o Estado brasileiro faliu".
Veja V. Ex~ o que afirmou o Senhor Presidente da Reptí,blica. "O Estado brasileiro faliu" Jornal de Brasilia 16-5-92..
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Está é uma postura do Chefe da Nação, que, levianamente,
aumenta o descrédito do País, como se o País fosse- apenas
o seu Governo. Este sim,pode receber a conclusão que tirou
o Presidente na citada declaração.
Espero do Governo Federal uma resposta imediata, concreta e verdadeira para essas questões, antes que sejã tarde.
E, mais do que isto, espero sinceramente que o País
não perca a capacidade de indignar-se frente ao desmando,
à inépcia, à pi-epofênciá ignorarlté~-tv!uito obrigado. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ruy Bac_elar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB ~ BA. Pronuncia o
seguinte discurso. ~em revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no último dia 7 de junho comemorou-se o
Dia Internacional do Cacau, quando o ponto alto do encontro
de técnicos e produtores foi a criação do Fundo Baiano de
Defesa da Cacauicultura. O fUndo tem corno finalidade defender os interesses dos cacauicultores baianos nos assuntos relacionados ao combate da vassoura~de-bruxa- doença causada
por fungos - , ofer_ecendo apoio financeiro ao programa de
extensão e pesquisa na Bahia.
Nada mais justo que nos solidarizarmos com a data, sobretudo nesta hora de tanto desespero por que passam os agricultores da região.
-A função parlamentar, se por vezes gratifica, freqüeó.temente frustra o dententor do mandato eletivo. São muitas
e variadas as razões que conduzem essa frustração, mas urna
delas, sem qualquer dúvida, reside no descompasso entre a
luta em que nos empenhamos para defender alguma causa
e-a ausência absoluta de resultado desse nosso trabalho ..
Esse descompasso se pode observar, por exemplo, na
defesa que ternos feito diuturnamente, há anos, da cacauicultura brasileira, especialmente da cacauicultura baiana, que
responde por 90% da produção nacional. Temos, durante
todos esses anos, eu _e meus companheiros da Bancada da
Bahia, defendido a execução de urna política eficaz, decisiva
para o soerguimento da lavoura cacaueira. Nesse mister. temos apelado incessantemente às autoridades para que socorram urgentemente os cacauicultores, demonstrando sobejamente, nesta peleja, por que essa categoria dev_e_ merecer
redo?~ada atenção das autoridades.
No entQ.nto, Sr. Presidente, o tempo transcorre e a cacauicultura brasileira definha, por força da omissão governamental, que está pondo a perder uma de nossas riquezas genuínas
- urna riqueza que há 300 anos vem contribuindo para gerar
rendas e empregos, para equilibrar a nossa balança comercial,
para melhorar as condições de vida de milhões de pessoas.
O cultivo do_ cacau, que somente no litoral sul da Bahia
dá emprego direto a 500 mil pessoas, enfrenta problemas crônicos e perde terreno progressivamente no mercado internacional. As causas da crise que afeta a lavoura cacaueira são
por demais conhecidas. Não será por desconhecimento, porém, nem por falta de insistência, que as autoridades farão
ouvidos. moucos, mais uma vez, aos nossos apelos. Lembraremos, inicialmente, que há seis anos as condições climáticas
têm sido desfavoráveis ao cultivo do cacau. Também há anos
o setor cacaueiro defronta-se com tendência declinante de_!
preços no mercado mundial, em conseqüência da entrada de
novos pafses concorrentes, do crescimento da produção em
·países produtores tradicionais e dQsurgimento de sucedâneos
da manteiga de cacau. A perda parcial da produção, em decor-
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rência da infestação pela vassoura-de-bruxa, podridão, perda
e outras enfermidades, é outro fator decisivo. aliado à_ falta
de condições enconômicas do produtor para preveli.ii"cbntrolar
tais doenças. A todos esses elementos acresce-se· a· _terrível
recessão econômicã que estamos vivendo e que implica, naturalmente, menor demanda no mercado interno que queda
sensível no faturamento.

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. RUY BACELAR- Ouço V. Ex". eminente Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, com muita
propriedade, V. Ex~ trata do problema da cacauicultura. Cumpre lembrar que; ao lado dos aspectos já postos em relevo
no seu fundamentado discurso, há que se notar que não há
nenhuma política estabelecida pelo Governo, ou pelos Governos sucessivamente, que cuide de modo devido da utilização
diversificada dos produtos do cacau e que assegure sua ampla
industrialização para corrigir as deficiências resultantes do simples aproveitamento do produto da lavoura, ou da exportação
dele. Ainda é de observar-se que a Ccplac terri -passado por
crises constantes e não se lhe dá a amplitude de ação suficiente
para combater problemas come o da vasso_9ra-dc-bruxa, a
que V. Ex• se refere. No mesmo passo. cresce a importâricia
do seu pronunciamento, quando se atenta em que, diante
de todas essas dificuldades~ o Governo não estimula, como
for possível, a diversifiçação da lavoura na região sul. Tudo
isso, como com muita segurança resultã de seJ.I pronunciamento, agrava as dificuldades por que passa a região SUl da
Bahia.
O SR. RUY BACELAR - Agradeço e incorporo seu
aparte a este pronunciamento, eminente Senador Josaphat
Marinho. V. Ex\ tem razão quando diz que o Governo, ou
os Governadores não propo-rcionaram ainda uma política definitiva para o- aproveitamento total do fruto do cacau.
Basta dizer a V. EX', e V. Ex" tem conhecimento disso,
que a Malásia aproveita o cacau em 26 modalidades e no
Brasil nos prendemos, praticamente, ao aproveitamento da
amêndoa_ do cacau.
V. E~ também fala que os Governos ri.ão apreseritam
uma política definitiva de_ diversificação para a regiâo.
Permita-me contestá-lo, políticas existem. Do Prodacau,
agora mesmo, acabo de receb~r. e V. EX' deve estar recebendo
também, um estudo da Secretaria Nacional de Política Agrária, endereçada pelo Sr. Celso Matsuda, de um grupo de
trabalho coordenado pelo Ministério da Economia e da Agricultura, onde traça também orientanção para um aproveitamento mais efetivo e técniCO da lavoura do cacau.
Mas, infelizmente, ilustre companheiro de Bancada da
Bahia, todos esses programas, até então, têm ficado somente
no papeL
Mas, dando prosseguimento, Srs. Presidente, Sr. Senadores, em suma, o cacauicultor está com sua liquidez comprometida e envolvido num ciclo que não permite descortinar
horizontes promissores: elevado índice de endividamento e
completa descapitalização; abandono de modernas tecnologias e redução do emprego de insumos; baixa produtividade;
baixa remuneração;- em casos extremos, redução da área de
plantio; e, novamente, descapitalização e endividamento.
Essa situação, como disse, não é desconhecida nem irreversivel, mas a cada dia que passa as soluções que se requerem
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ficam mais difíceis. Impõe-se tomar medidas emergenciais e
executar estratégias de longo prazo, _sob pena de o Brasil
-=-Segundo maior prodl}tor mundial- perder essa importante
fonte de divisas· é amargar forte retração na oferta interna
do produto. As "soluções convergem, necessariamente, para
a maior eficiência econômica do cacauicultor. Para isso, numa
linha se.qüencial, é preciso investir nos recurso·s genéticos,
produzindo cultivos ma1s reSiste"iltes a pragas e doenças; melhorar o rendimento físicO por área e por planta; desenvolver
métodos eficazes de Controle de doenças; adotar tecnologias
alternativas de baixo custo, aumentar a produtividade da mãode-obra; otimizar o beneficiamento; reduzir os cu-stos; promover o produto; facilitar a comercialização; racionalizar os processos industriais de aproveitamento do cacau, inclusive com
o aproveitamento integral do fruto; ampliar o elenco de subprodutos. Hoje, quando a atenção da mídia tem-se voltado
para o desperdício de alimentos e matérias-primas, é importante observar _que aqui o aproveitamento do cacau concentra-se na -amêndoa, enquanto na Malásia o cacau tem nada
menos que 26 utilidades. Há necessidade, portanto, de implementar o aproveitamento dos subprodutos·como·geléias, sucos
e demais derivados da polpa.
-A conjuntura internacionã.I, Sr. Presidente, não poderia
ser pior para os cacauicultores. Aguardava-se, para este ano,
uma cotação de até 1.800 dólares para a tonelada do produto.
Após um período no qual aproximou-se dos 1.300 dólares,
a tonelada tem registrado cotações decepcionantes, com sucessivas baixas recordes. Na Bolsa de Nova Iorque, o preço do
cacau esteve fixado"' há duas semanas. em 965 dólares, nos
contratos pata seternbro.No mercado londrino. com a cotação
de 909 dólares a tonelada, com prazo para-julho, o cacau
teve _g pior preço dos últimos 16 anos. As perspectivas também
não são animadoras, prevendo-se novas quedas a médio prazo,
dados os elevados_ estoques em mãos das nações consumidoras.
A produção brasileira reflete __ a crise da nossa cacauicultura. O acumulado_ da safra 1991/1992 está em torno de
3 milhões e 925- mil sacas (de 60 quilos) contra 5 milhões
e 696 mil sacas do período correspondente da safra passada.
A recessão económica deixa antever uma forte e contínua
queda na demanda interna do produto.
Diante de toPa essa crise, os Governos Federal e Estadual
vêm adotando soluções paliativas. No ano passado o Govei-no
Federal anunciou a implementação do PRODACAU- Programa de Diversificação económiCa das-Regiões Produtoras
do Cacau, em atendimento às Diretrizes da AÇão Governamental para o No~deste. O Prodacau! elaborado pela CE·
PLAC ____, Comissãó Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira,_visa revitalizar econômica e socialmente as regiões de monocultura, com a introdução de outros cultivos. O Programa
foi muito bem recebido, até porque, insatisfeitos com os resultados da monocultura nas circustâncias qli€ acabo de descrever, cerca de cinco mil cacauicultores estavam abandonando
a atividade.
Entre outras vantagens, o Prodacau reduzia a dependência da monucultura, ampliava o aproveitamento das potencialidades da região e aumentava a oferta de empregos. Além
disso, permitia suprir a região com alimentos que hoje são
importados de locais diStantes, e· previa o increniento da
agroindustrialização, aumentando, portanto, o valor agregado.
Ocorre que o Prodacau desenvolve-se a médio e lon~o
prazos e seus efeitos até o momento são muito apagados para
compensar as perdas extraordinárias do setor cacaueiro. Além
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disso, os cortes impOstos pelo Governo Federal, quer na concessão de créditos, quer nos gastos cóln ó CxtensioniSmo, têm
dilatado os prazos previstos para a execução do programa.
A situação é quase a mesma em relação aos reç:ursos federais
destinados, no começo do ano, à recuperação da lavoura cacaueira.
Poucos produtores têm condições, dada a· exigUidade da assistência- técnica, de requerer crédito em condições especiais.
O resultado disso é que os 90 bilhões de cruzeiros do Banco
do Brasil e os 30 bilhões de cruzeiros do Banco do Nordeste
estão. sendo emprestados demorada e parcimoniosamente.
Existe- também, nessa questão, um outro componente, que
é o receio dos produtores, não com a taxa de juros de 9
por cento ao an-o,-mas com a atualização monetária j)ela TRD.
Este receio é bastante compreensível, se levarmos em conta
que em 19 de janeiro deste ano a dívida de custeio dos cacauicultores, junto ao_Banco do Brasil, era de 58 bilhões de cru---~ ~ -.~~---_
-zeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos batÚio_nessa tecla,
insistentemente, para defender não apenas os cacauicultores,
mas-- e principalmente'- o cacau, eSsa riqueza fabulosa
que nos garante divisas, que gera empregos e que sustenta
centenas de milhares de famfiias. As autoridades ignoram
perigosamente a crise da cacauicultura, sem atentar para o
fato de que este patrimóriio demanda longa maturação e está
sujeito a uma acirrada competição interriaCional. O GoVerno
anuncia verbas e programas para o setor, mas deixa à míngua
os órgãos de assistência técnica, como a Ccpta:c, com servidores mal pagos e sem combustível para desenvolver as ati vi-.
dades de extensionismo. Por tudo isso, reivindicamos mais
uma vez que se dê tratamento adequado à cacauicultura brasileira. Reivindicamos a concessão de recursos a fundo perdido,
pelos Governos Federal e Estadual, para que se rompa o
ciclo ao qual nos referimos: a descapitalização, passando pelo
endividamento, pelas agruras da produção, da falta de tecnologia e do mercado, retorna à descapitalização e ao endividamento cresce-nte. Reinvindicamos, portanto, a concessão de
recursos a fundo perdido como medida emergencial, paralelamente a estratégias de longo alcance, para livrar as regiões
produtoras de uma crise económica e social sem precedenteS,
e para que, na impossibilidade de salvar os cacauicultores,
porque talvez já seja tarde demais, pensemos nas gerações
futuras e preservemos pelo menos os cacauais.
Efa.o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOAQUESEREFEREOSR. RUY
BACELAR EM SEU DISCURSO:
SECRETARIA NACIONAL DE POLITICA AGRÍCOLA
-SNPA
Of. Circ. ri' 17/SNP A
Brasília, 22 de maio de 1992
Exm' Senhor
Senador Ruy Bacelar
Senado Federal - Gab 5
Brasília -DF
Através da Portaria n' 1.064, de 6-11-91, os Srs. Ministros
·da Economia, Fazenda e Planejamento, Dt~ Marcflio Marques
Moreira, e da Agricultura e Refonna Agrária, Dr. Antôniõ
Cabrera, criaram a Comissão lnterministerial do Cacau, tendo
por objetivo a análise e avaliação de propostas de estímulo
à diversificação de atividades nas regiões cacaueitas e a SUgestão de medidas, bem como de fontes de recursos e demais
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instrumentos para a melhoria do nível de renda e emprego
naquelas áreas.
O relatório final elaborado pela referida comissão está
sendo anexado a este expediente objetivando o conhecimento
do seu conteúdo por -parte de V. s•, sua assessoria e ~demajs
técnicos ligados a esse órgão.
Atenciosamente, Celso Matsuda, Secretário Nacional de
Política Agrícola.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia_ de Caxvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia 6- Segiünte diScurso. Se:ri.i_revisão do__orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, desenrola-se, no âmbito do
Congresso Nacional, o trabalhq da CPI que apura as denúncias
do Sr.~ Pedro Collor de Mello, iirnão do Presidente Fernando
CoiiQi de Mello.
Quero dizer, de princípiO, neste pronunciamentO", que
essas denúncias, dada à publicidade, conseguiram quase que
estagnar a vida normal do País, dando lugar a urna grande
expectativa. A primeira expectativa era aquela velha indagação: haverá um golpe? Porque muitos não acreditam na fortaleza das insti1uiç9eS -de_mocráticas, na fqr~~!~~ dos princípios
democráticos desta Nação. Muitos não acreditam no mecanismo democrático.
Mas, de logo, aquele estado de indagação, aquela insegu.rãnça• coletiva cedeu lugar a algo que me parece notável.
Há, sim, neste País, mecanismos democráticos_ capazes de
propiciar, no momento adequado, a estrutura do Estado isenta
de um ideário golpista que viesse interromper o processo democrático.
E hoje, quando, por exemplo, se desenrola o inquérito
policial, no momento em que se desenvolve uma Comissão
Mista Parlamentar de Inquérito, a democracia está segura
e trànqüila aqui no Território nacional. O Estado l:?rasileiro
não faliu! Houve, mesmo, essa afirmativa que hóje já foi
comentada pelo Senador Wilson Martins. Declarações estra~
nhas do próprio Presidente da República, dando o nosso Esta~
do como falido. POde haverJalido _o Çiovernq, nâo o ~stado.
Na verdad~, é preciso sempre distinguir que o Presidente
da República tem funções dúplices de Chefe de Estado ~
Chefe de Governo. Esse é, talvez, o maior erro da Consti.tuição atual: dar a_s duas chefias e uma mesma pcsso~. De
~tal forma que, quando o Governo entra em situação- difícil,
paréce que foi o Estado que entrou. Na verdade, as Instituições aí estão, resistindo -e isso é a maior proVa aa segurança
democrática- a todos os fatos de corrupção registradqs neste
País.
Sei que a situ-ação -é dúbia. Hoje há delinqüentes que
ainda passam por heróis. No Brasil, aconstumarno-nos alouvar a ardilosidade daqueles que cometem o estelionato e O
peculato, estimulados pela falta de punição. Houve uma época
neste País ein que se "louvava o contrabandista; que era chamado de inteligente. Nó~ ainda continuamos tolerando os agiotas.
Esses ainda são tolerados no País, Hoje é possível verificar-se,
ainda, um certo louvor_ pelos que deliqüem e não chegam
às cadeias. Esse é o grave problema.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senarlores, progredimos muito
no setordemocrático, porque muito embora hajam os preg_oei-
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ros do golpe, aqueles que querem a interrupção dos trabalhos
democráticos, aqueles que desejam que feridas -sejam abertas
na própria democracia -os que querem a ditadura, existem
- , porém, mais que eles, existe o· seDt1irie-nto dernoci'ático
do povo brasileiro. Esse é um detalhe fundamental.
Vejam b~rn como a democracia vai seguiâ neSte País.
o. Sr. Ped~o Collor de Mello propicioU â revista Veja
17 págmas publicadas, quase todas elas sem nenhuma consis~ência jurídica. Mas essas páginas eram, sem dúvida, algo
ilustrado sobre o crime, sobre a delinqüência, Odesregramento
e os comportamentos amorais. O País suportou a circulação
extraordinária da revista Veja. O povo brasileiro soube fazer
um juízo exato daquilo que se publicara. O que podia ter
repercussão, teve repercussão; o que não teve repercussão
é ~arque não interessava. O que repercutiu, repercutiu com
senedade. Tanto assim, que a presença do Sr. Pedro Affonso
Collor de Mello e do Sr. Paulo César Cavalcante_ Farias- na
CPI, a presença de ambos robusteceu a idéia de que realmente
a corrupção se instalou no Governo Fe-deral e que é preciso
debelar este fato_altamente irregular. Hoje, a CPI te_m linhas
traçadas pelos depoentes que, se aprofundadas. redUndarão
na punição de pessoas culpadas.
Enganam-s_e os que entenderam o Sr. Paulo César Cavalcan:te ~arias apen~s cOmo um cidad3o- Cíníco e- inteligente
- 1ntehgente e címco. Os estelionatários~-são cínicos e inteligentes pela própria natureza -do delit; não há es!elionatái;v
curto de inteligência, nem malversado na intelectualidade.
O estelionato é crime dos inteligente-s; -IiãO -iÇO-Ciime
comum do criminOso·c_chão a chão, do criminoso terra a terra·
é um crime mais pãrã uma elite de qualidades intelectuais. '
Por isso, ninguém- fjodia esperar que o Sr. P"auio Césa!
Cavalcante Farias não as tivesse. Ele aS teri:t' e-as- exibiu com
um certo cinismo.
~orno o humnrismo naciOital, hoje -tOmou um rumo pridommante nas programações de televisão, Paulo César Cavalcante Farias também tem o seu complexo de Chico Anísio.
E demostrou isso muito bem nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O fato é que o Sr. Paulo César Cavalcante FârlaSenteride,
como absolutamente normais, as irregularidades negociais entre .o Estado e a Vasp. Os favorecimentos lhe _parecem normals, porque amigos são para essas CoisaS. lsso se depreende
claramente do seu depoimento; isso é de fácil dedução. Ele

não foge das afirmativas que impugnã:iain" a-·sua conduta à
margem da Presidência República; ele não foge, apenas dá
ca;acteres de no~~~ida~e, caracte~es <!~. tranqüilidade de que
é 1sso mesmo, eiS os costumes nacionais.'
Não_ fugiu, evidentemente, dos prognósticos de que essas
.
rrregulandades confessas, na verdade, existi-a-m. O Brasil hoje
se desperta, Srs. Senadores, para uma linha de análise dos
seus desregramentos. Se examinarmos os Ministros da amizade do Sr~ Paulo César Cavalcante Farias descobriremos os
Ministérios onde a corrupção- -grassou. E~a itinigo do Presidente à Ministra Zélia Cardoso de Mello. Nós sabemos a
herança que Zélia deixou ao po'\'o, ao País e ao Estado. Nós
sabemos muito bem o que foi praticado sob o aplauso nacional,
porque naquele momento pós-eleição todos acreditavam nos
magníficos propósitos do Presidente da República. E houve
o apoio, desmesurado, até, àquele primeiro plano governamental que significou, no' entanto, urri ã.tentado_ ao direito
do brasileiro, um atentado à cidadania. um atentado à pessoa
humana, consumando-se· num grande desequilíbrio da sociedade.
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Hoje, friamente, não há quem· se disponha à defesa de
Zélia Cardoso de Mello, exceto o que se diz de que teria
evitado a hiperinflação. Mas os fundamentos morais, técnicO~,
notadamente económicos e acentuadamente financeiros de
sua atividade, ninguém ousa mais defender, pelo que de estra'nho está comprovado.
_
Outro amigo de PaulO -César Cavalca:rite Farias fOi o no-sso
companheiro de Assembléia Nacional Constituinte, o brilhante Deputado Alceni Guerra, que foi se precipitar como Mm:stro da Saúde.
O que aconteceu ao- Sr: A1ceni G~errã? Alguns ilícito~
qUe se devem, naturalmente, à influência do Sr. Paulo César
Cavalcante Farias.
Quem era o _outro amigo de Paulo César Cavalcante Fa:"
rias? O famige!ado João Santana, de dramática passagen-t
pela Secretaria de Administração, consumador de desastres
no Ministério da Infra-Estrutura.
!'-i ~este País - advirto aos senhores - quando surgir
o pnmeJro fato sobre a Infra-Estrutura e quando questionarmos com profundidade as privatizações íegíStradas neste
País! Mesmo os defensores das privatizações terão que iatacar
os que consumaram essa tese no País, porque não se sabe,
ainda, e até agora, dos benefícios que o Estado tem auferido
com elas inclusive da Usiminas~
Mas tudo isso aconteceu, exatamente, numa áre~ de influência do Sr. Paulo César Cavalcante Farias! Mais amigos
indicasse e mais irregularidades estariam a ser indicadas no
Governo Federal.
-- -- O importante, no entanto, Srs. Senadores, é que houve
uma precipitação do nosso ex-companheiro de Senado, substituto do Ministro Jarbas Passarinho, hoje na coordenação política do Governo, o nobre ex-Senador Jorge Bomhausen. De
logo, S. Ex~ acentuou que essa CPI não resftltaria bem, e
até fez uma frase que, por imperfeição lingüística, me recuso
a repetir.
Na verdade, a afirmatiVa: demonstrava todo o encaminhamento nacional quanto à CPI.
Era preciso abafar-lhe as possibilidades de êxito~ era necessário impedir-lhe o sucesso; era preciso, antes de mais
nada, que se desmoralizasse previamente o Colegiada, para
que não tivesse força apuratória, nem moral, diante da população, na indicação que ali seria feita de irregularidades_ c_onsumadas no Governo Federal.
No entanto, os depoimentos prestados até aqui mostram
que o Senador A~ir Lando, ilustrado participante de nossa
Bancada, tem as hnhas mestras devidamente traçadas para
serem ~profunda~as. demonstrando o ilícito praticado pelo
denuncrado, que e o Sr. Paulo César Cavalcante Farias. ·
O _que ilude a opinião plíblica, quant<? a personagens
desse tipo, é a frieza, a tranqüilidade, a naturalidade com
que enfocam e encaram o ilícito. "Isso é muito natural. Quem
está no Governo é, realmente, para fazer essas coisas. É isso
mesmo, não há irregularidade alguma, todos fazem.-Tem que
ac:mte~er, o .Governo tem que auxiliar os seus amigos!"São
afirmativas que cabem melhor, antes da campanha do Presidente Collor, porque Sua Excelência venceu as eleições com
argumentos a_bsolutarnente conf:ontantes_co!ll isso que disse
o Sr. Paulo Cesar Cavalcante Fanas, na Comissão Parlamentar
de Inquérito. d~ Senad_o Federal.~da .~m~ra do_s Deputadqs.
_ A Comissao ~ratlcamente Ja resultou em alguma coisa.
Nao aconteceu mrus nada, e já teria aconteCido pelas confissões que serão facilmente captadas da lavra doS~. Paulo César
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Cavalcante Farias, nos autos conSúiídoS a partii deSua palavra
gravada e taquigrafada naquela sala da Comissão-de Inquéritol
Portanto, há confisSão de um semRnúroi:ro d~ faiaS fndica~
tivos ·cte outros fatos igualmente graves. e igualmente preocupantes.
_
.
O Sr. Pedro Collor de Mello n:lo menti_u; foi apenas
uma pessoa que só recebeu a orientação advocatfcla- depois
que a revista Veja utilizou as suas informaÇõeS. se.eleJi_vesse
sido orientado advocaticiamente, e de nlõdo preventivo, antes
da entreviSta, tanto a matéria da revista· teria $i0() m~1hór.
menos leviana, como, talvez, vendendo menos exemplares,
e teria no entanto, cooperado mais para o estabeledmeii.to
da veracidade neste País.
Há um largo leque enfocaçlo na entrevista do Sr. Pedro
Colar: - a su·a juventude, a juventude do Presidente; anúnM
cios desadequados de práticas irregulares de um e de outro
jovem. Coisas que- não podem interesSar~- neste fuoffiêhtó,
mesmo pelo respeito que devemos a toda e qualquer pessoa
que ocupe· a Presidência heste País. Mesmo, também, pela
condição humana de respeito ao cidadão e, airida mais, -pelo
aspecto juríCico da prescrição, que O.ão permitiria:- nenhuma
apuração a esta altura dos_ acontecimentos.
Mas a linha mestra da entrevista, excluindo por força
do Direito a figura ~do irmão e Presidente, a linha principal
da entrevista do Sr. Pedro Collor de Mello está absolutamente
comprovada pelo depoimento do Sr. p·aulo Césa._r Cavalcante
-Farias.
Assim como o Magri declarou que jamais dissera que
recebera 30 mil dólares, o Sr. Paulo César C.lvalca"rite Farias
diz que há um ano e oito meses não vê 6 Fresldente da República, quando todos nós sabemos que não valeria a- coridição
de doador, adminíStr3.dOf- e--- tes<:n:ireitC)de uma campanha
para~-depois da vitóiia, passar um ano e oito meses sero. ver
o princípe dos seu·s Sonhos eleitorais.
A mesma inocência de um homem çl_e poucas luzes açonM
tece com relação ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias, que
é um homem muito habilitado à delinqüêncfa de luxo. Ele,
na verdade, tem todos os instrumentos de habilidade, de inteligência e de frieza pa-ra: o exérCícld. qlic há tido até aqui na
lateralidade do GOverno Federal.
Já não seria possível, hoje, ao MinistrO Jorge Bornhausen
dizer que a ComisSão não vai resultar em coisa atguma, porque
ela já resultou, pela simples obtenção desse longo depoimento
de um e -de outro, dos dois adversários, Paulo César Cavalcante Farias ontem e, há poucos dias, o Sr. Paulo Collor
de Mello.
As denúncias dÕ Sr. Pedro Collor- de MeÜÕ "fOram inadequadas e inocentes, por exemplo, com relação ao irmão. Não
poderiam ser provadas, porque a lei dá um statu$ especial
aos Chefes de Estado; e como tal não hav_eria a exceção da
verdade, como não há nas hipóteses de ações criminais para
apurar delitos contra a honra do Presidente.
Sem haver exceção à verdade, sem haver a possibilidade
de comprovação do alegado, que valeria, então, dizer que
a revista Veja não deveria jamais- tet ·acolllfdo essa parte,
se tivesse uma assessoria jurídica em sua redaJ;ão._Mas não
é costume de jornais, emissoras de rádio e t_elevisão, revistas,
órgãos de imprensa, terem assessoria jurídica. Primeiro, se
faz o questionado, para depois valer-se do advogado. Nunca
há a assistência prévia.
As afirmativas que visavam abrir uma CoiílisS.ão de Inquérito contra o Presidente eram absolutamente mal colocadas,
uma vez que uma CPI destina .seu trabalho basicamente à
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Procuradoria-Geral da República, que não tem competência
para denunciar o Presidente da República. Portanto, essa tenM
tativa era ignorante e desinformada. fgnorava a realidade do
Direito brãsileiro,- dando privilégios, nesta circunstância, ao
Chefe de Governo e Çhde de Estado, portanto, ao Presidente
da República. ·
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.

E~

um aparte?

O SR. Cil> SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. Ouço,
~m todo o prazer o_ aparte de V. Ex~~ nobre Senador Divaldo
Suruagy,

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, V. EX' com

a ãuto"ridade política -e Cultui"al que possUi, analisa os últimos
·acontecimentos envolvendo mais um escândalo em torno do
Governo, Governo esSe que vem se caracterizando por urna
série contínua de-escanaruos-nãô--apurados, não devidamente
explicados à população, pois são abafados por outros escânM
dalos maiores. Agora mesmo estamos vivendo o escândalo
de maio~ g~~ndezaLpor_q_ue _é ~ma denú_ncia fofinulada- pelo
irmão do Presidente. Não é nenhum líder da OpOsição, nenhum ~dversário político do Presidente: é o seu irmão Caçula
que está estarrecendo a NaÇão com is denúnCias-que a iriiPrenM
sa vem di~ulgando nesses últimos dias. Não pretendo me arvorar em defensor do empresário Paulo César Cavalcante Farias.
O empreSário, a exemplo do que acontece_ com a maioria
dos empresários no·muildo todo, busca negÓcioS e, ao infei"rriediar negócios, recebe as suas comissõeS. O que é que eXiSt~
d~ mais errado el!l torno deste fato? É o Governo permitir
ostensivamente que o empresário desfrute de tanto prestígio
jup.to aos órgãos_maiores da administração piíbli~, capaz de
gerar um escândalo dessa natureza. Na minha opíriiâ(), o" roê.:
_nos__ responsável por esse quadro de coisas é o empresário
Paulo César Cavalcante Farias. Na minha opinião, um governo
não pode permitir que alguém desfrute de tanto poder, princípalmente alguém que não tem nenhuma rotulagem oficial,
para influenciar as maiores decisões dos grandes agentes financeiros do País. Daí, eu deixar maís- uma vez bem daro, rip
aparte que formulo a V. Ex~, que O Presidente da República
é o único e exclusivamente culpado por esse estado de coisas.
No início do seu Governo, Sua Excelência assumiU a responsabilidade por tudo, com aquela arrogância que o caracterizava,
e que hóje está se transformando em cinismo. Disse que não
modificaria nenhum de seUs auxiliares e que seria- o responsável pela política económico-financeira, que levou este PaíS
ao caos, com-mais de cinco milhões de pessoas-desempregadas
e coin milhares de empresas entrando em concordata e falência. Agora mesmo, a Embraer teve, autorizado por nós, aqui
nesta Casa, um empréstimo- salvador, em favor do qual foram
apresentados aqui pelos Líderes_ do Governo os argumentos
mais eloqüentes para convencer esta Casa de que deveríamos
conceder esse empréstimo à Embraer; e ela fechou, levando
milhares de pessoas. Ou é mais uma jogada para facilitar
a privatização daquela empresa? Grandes dúvid:is estão pairaildo na sociedade. O único e grande culpado por tudo que
está acontecendo, mesmo porque assumiu esta responsabili_d~de-:-:- e não podia ser diferente, pela importânCia do cargo
que exerce - é o Presidente da República. Então, Paulo
César Cavalcante Farias~ f!~h!~!I~. qualquer outro que surja
é fichinha. Na verdade, o grande- responsável é o Presidente
Fernando Collor. Não adianta, assim, dizer que está sendo
vítíina de seus auxilíares_. Não! Sua Excelência é o responsável
por tudo de errado, por tudo de ruim que está acontecendo
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no País. Volto agora de uma missão no exterior. Com que

tristeza li os jornais lá na Europa e vi a iffiagem deprimente
e negativa do nosso Brasil que está sendo colocada lá. É
verdadeiramente vergonhoso para todos nós, e tudo isso está
surgindo _como conseqüência desses descalabros administrativos. Congratulo-me com V.~ Ex~, ~e_nador Cid Sabóia _de
Carvalho, por mais essa denúncia que V. Ex• formula da
tribuna desta Casa com relação a esse quadro caótico e-amoral
que se está implantando na administrãçãObrasileira.
O SR. CID~ SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrígadÕ
a V. Er Até acrescerito que há coisas estranhas nesie P~ís.
Enquanto muitas empresas vão à falência, enquanto os negócios caem, enquanto há dificuldades nas mais variadas atividades empresariais, o Sr. Paulo César cresce, triunfa, o que
significa que essa atividide paragovernamental que ele tem
é realmente de grande rentabilidade. Nesse aspecto, seria
muito difícil excluir a figura de Sua Excelência o Senhor Presidente da República desse feito amoral, porqu-e não existiria
essa paragovemabilidade, não fora o exceSso· concessivo do
próprio Presidente da República. Obrigado a V. Ex• pelo
aparte que me formulou neste momento.
Quero acrescentar que hoje, no País, é muito difícil o
que está acontecendo aos mais diversos_setores, aos prósperos
e aos decadentes, e isto _é o que deve ser aprofundado pela
CPI, examinando por que determinadas .prosperidades e por
que determinadas ocorrências absolutamente negativas no
campo empresarial brasileiro.
No setor público é a mesma ·coisa. Sabemos de tudo o
que aconteceu no então Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Sabe-se das ocorrências indeVidas no Ministério
da Saúde; desconfia-se celeremente e com profundidade cada
vez mais do Ministério da Infra-Estrutura; os escândalos rebentam na Petrobrás; há uma comissão de inquérito devidamente requerida para tanto, cuja primeifá assinatura é exatamente minha! Há tudo isso, o que significã dizer que há dinheiro para a corrupção. Mas, enquanto isso, as universidades
estão quase fechando; a escola pública quase não existe; abriu-:
se espaço para a alta rentabilidade da indústria e comércio
do ensino do setor privado, com a retirada do Estado cada
vez_ mais acentuada, de tal sorte que a família brasileira é
cada vez mais pobre e os corruptos são cada vez mais ricos!
Essa linha de análise aprofundada resultará numa narrativa da CPI, que deve ser ofer~ecida ao conhecimento do Sr.
Procurador-Geral da República.
Srs. Senadores, há, no momento, funcionando no Rio
de Janeiro, a Eco-92, de grande importância, onde a teoria
da biodiversidade está sendo discutida, entre outras. Essa
teoria significa dizer que todas as espécies são importantes;
que devemos preservar todas essas espécies. Talvez não devamos matar todos os ratos, talvez as aranhas - as mais venenosas- tenham uma grande função na natureza. Quem sabe
se a mosca, quando não é azul, é absolutamente_ essencial
ao brasileiro. Tudo pode ser dito quanto a isso na biodiversidade. _Mas no universo do Governo brasileirO, não pode
haver biodiversidade. Há de se tentar, nessa área, a-extinção
das baratas e dos ratos, pelo menost Há de se tentar a extinção
de algumas espécies, entre elas a qüe é repre:srntada galharda;.mente pelo Sr. Paulo César Farias.
O Sr~ Beni Veras- Permite V._EX~ um apafte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex~.
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O Sr. Btmi Veras- Meu caro Senador Cid Sabóia de
Carvalho, estalnos ~ãssistindo no presente momento à Comissão Parlamentar de Inquérito que examina o _comprometimento do Sr. Palll_O César_ Farias e de outros com a corrupção
em órgãos govern~meritais. Sentimos uma certa frustração,
_ em primeiro lugar, porque há evidência l;lastante fqrtes de
que a corrupção tem grassado no âmbito do Poder Executivo,
e que a -Nação precisaya s~ precaver para que a corrupção
não ocorra com tanta freqüência e com tamanha extensão.
VeJI1.o~,_po entapto, qu~ uitJa Comissão Parlamentar de Inquérito não te~ condiçõesde _ir ao fu_ndo qa_s_ questões, porque
se acha desparelhada em termos de auditoria, em termos de
suporte para poder, realmente, questionar esses depoentes
de maneira adequada. Estamos vendo pessoas que fizeram
afirmações comprometedoras, chegam à Comissão e mudam
as suas opiniões, e a ComiSsão não tem condições de document~r, de real.mente colocar essp.s pessoas em facé dos seus
crimes. Acb._o que nós, do Senado, deveríamos pensar em
dotar melhor essas Comissões Parlamentares de Inquérito,
em primeirolugar, termos mais quanto à criação de Comi~sões
Parlamentares de Inquérito, que deveria ser reservada apenas
para as questões mais fundamentais. Mais,de outro lado, elas
poderiam ser instrumentalizadas de memaneira a poder ir,
realmente, mais fundo nas questões sob o seu exame. Salta
aos olhos que esta Comissão,_ por exemplo, que está funcionando no caso PC é uma Comissão que não dispõe de instrumentos adequados, de auditoria, de procuradores, enfim, assessoria em condições de fornecer aos Deputados e Senadores
os elementos necessários a se questionar em profundidade
a~ pessoas que são trazidas para esta Comissão. Então, talvez,
já _estamos no fim, é uma Comissão q•Je não chega a nada
por falta de meios para ir fundo nas questões. Isso vai dar
oportunidade a uma certa desmoralização da nossa ação de
fiscalização do Poder Executivo, e também vai mostrar que
há a oportunidade para que a corrupçã-o continue grassando
no âmbito do Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - (Fazendo
soar a campainha) -A Presidência pede ao nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho que encerre o seu brilhante pronunciamento da tarde de hoje.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
encerrando, quero dizer que concordo com o Senador Beni
Vetãs quanto à necessidade de mais pejO, mais cuidado, mais
zelo na convocação das CPI. Isso é absolutamente necessário
e, depois, pretendo me aprofundar quanto a isso, quando
fiz o relatório de uma das CPI, traçando as minhas considerações respeitantes a esse instituto. Mas, na verdade, acho
que mesmo se-m o aparelhamento, mesmo sem termos os meios
do Congresso norte-americano, mesmo sem termos os equipa,:.
mentos indispensáveis, à deliqüência do Sr. Paulo César Farias
é uma coisa tão flagrante que se apura até em escola primária;
quanto mais no Senado Federal.
Acredito que a comissão resultará muito bem.
E como ia encerrando o meu discurso, Sr. Presidente,
quanto -~ _bi<?_di ver~i__Q~d_C? _,___que!:o _9_i_~_r__ q~e _~~~ _t~?~ d~ve _se_
reSiriiigir fialmente à natureza, não chegando à natureza do
poder. Porque no poder não podemos manter a biodiversidade, mantendo espécimens como o Sr. Paulo César Farias,
e· outros tantos que hão delinqüido neste País, ge~ando o
desequilíbrio da coisa pública, diante da opinião do povo;
diante da sociedade brasileira.
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to Gama e para o Relator, Senador Amir Lando. Todos os
Era o que tinha a dizer. Sr, Presidente. Muito obrigado.
três disporão, a partir de amanhã, de telefones celulares e
(Muito bem!)
de salas especiais para que pOssam atender ao·s Parlamentares
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
que porventUra busquem a Mesa Diretora da Comissão objeticonceder a palavra ao Senador JoãO Calmán; ITiscrito para
vando esclarecer as matérias a ela pertinentes.
falar logo após o Senador Cid Sabóia de Carvalho, a PresiJamais, corno Presidente desta Casa, ofereceria qualquer
dência sente-se_ no dever de prestar esclarecimentos à Casa
obstáculo, qualquer percalço ao funcíonamento dessas Comíssobre matéria inserida hoje no Correio BrazUiense, da lavra - sões, porque, enquanto Presidente for desta Casa prestigiarei
da brilhante jornalista Fátima Xavier ;relacionada com o apoio
os órgãos legalmente_constituídos, fazendo com que eles cumque a Casa deveria prestar. e não O veni fazendo, à Comissão
pram ·exemplarmente os objetivos para os quais foram criados.
Parlamentar de Inquérito que ióVêstiga irregularidades porEra o esclarecimento que eu me sentia no dever de transventura ou desventura praticadas p·elo Sr. Paulo César Farias.
mitir à Casa, sobretudo depois da matéria inseri"da hoje no
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, apesar
Correio Braziliense, uma resportagem assinada por uma prodo número SignifiCatiVo ·de CPI- são treze no Senador Fedefu;síonal competente, que teve a cautela_ d_e __ aspear aquelas
ral e mais seís no Congresso Nacional, e as comissões especiais
expressões que. a seu juízo, poderiam comprometer a própria
que funcionam rio Cartgrcsso Nacional que são sete e no Senaimagem do Presidente da Casa.
do Federal seis - tem havido um empenho da Mesa, da
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Preside_nte, peço a palavra
Presidência, no sentido de garantir a esses organismos o funcionamento de molde a_atender aos seusobjetivos.
_ pela ordem.
É indiscutível que isso tem pesado significatiVi\inente para
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
o Senado Federal, responsável pelo ônus decorrente do funcioa palavia ao nobre Senador Maurício CO'rrêa, coincidentenamento dessas comissões, sejam elas CPI ou comissões mistas
mente, Vice-Presidente da CPI, objeto do comentário agOra
especiais; além do apoio logístico representado pela presença
feito pela Presidência.
constante dos funcionárioS da Casa,- que- se desdobram em
jornadas inintefiupfaS de trabalho; assim com_o o espaço físico
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -·DF. Pela ordem.
indispensável ao funciomlinento concómítanre--de cinco, seis
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de agradecomissões ·que às vezes atropelam o funciohaffiento das comiscer as providências tomadas pela Presidência no sentido de
sões permanentes.
colocar os meios IndispensáVeis pára 6 funcionamento de uma
A Mesa tem prestado realmente a todos ess_e_s__organisrnos
CPI que teve as assinaturas· regimentais necessárias para a
sua formação.
_ _ __
a ajuda indispensável para que funcionem, ajuda que está
representada pela concessão de passagens aos depoentes; pasSinto, pelo modo com que V. Ex~ fala, que ficoU Liin
sagens que permitam o deslocamento dos mesmos. dos.'Estapouco estremecido com o que saiu publicado no jornal. Mas
quero esclarecer a V. Ex~ que o episódio de ontem foi lavrado
dos em que residem até Brasília, e, aqui, a hospedagem em
no maior respeito a V. EXi'
um dos hotéis da Capital da República.
E se a imprensa de hoje irroga à face do_Presidente a
Tenho sido aqui um dos Senadores que têm feito justiça
increpação tle que ele não estaria prestigiando_ a ação dessa
à atuação de V. E)(\' como Preisdente do Senado, como PresiCPI, eu me permito destacar __ que a única recusa que fiz à
dente do Congresso, posição que nos engrandeCe pela postura
Comissão presidida pelo Deputado_ Benito Gama, e que tem
altiva, equilibrada, serena, com que V. Exn dirige oS trabalhos
como Vice-Presidente o Senador Maurício Corrêa, autor das
do Congresso Nacional.
declarações constantes do Correio Braziliense, foi negar, com
O que se queixava muito ontem era que não havia um
plena consciência do ato que praticava, o pedido de concessão
local para se reunir; o que se queixava é que não havia recursOs
de passagem ao Sr. Paulo César Farias, para que, de Maceió,
colocados à dispostÇãõ-da Comissão Parlamentar de Inquérito.
se deslocasse a Brasília e retornasse ao seu Estado_de_origem.
Tive a iniciativa de propor que, ao invés de fícar fafando,
No despacho que exarei, no ofício que me fOi endere_çado,
oficiaSse a V. Ex~ para solícita r os recursos, os meiOs de q"ue
deixei clara a minha inten-çãO da recusa e os' motivos_ que
a CPI carecia e carece, para funcionar, nos termos constitua determinaram. Um despacho que tem sido. glosado dentro
cionais, para atingir o resultado que todos aspiramos. Não
sabemos qual será o seu desfecho.
_
da linha de cada órgão de comunicação social do País.
Portanto, quero deixar clara, neste instante, que a mim,
Hoje há, inclusive, afirmações pejorativas que-pf'ocU-ram
como Presidente do Senado e do Congresso, cabe prestigiar
denegrir o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito.
o funcionamento dessas ComissõC:S_Parlamen_tares de InquéMas a maioria, no momento, ellterideu que deveria estar lá.
rito no âmbito do Congresso ou._do Senado Federal, e até
É a vontade soberana de uma esmagadora maioria -de Parlaàs Comiss_ões Mistas Especiais. Com· um esclarecimento: que
mentares, tanto de Deputados como de Senadores. Quero
a Câmara dos DeputadoS se exime de qualquer responsadizer, ela existe graças à vontade desses Parlamentares. Agora,
bilidade no ónus finance"iio referente ao funcionamcnto.dessas
temos que ir até o final. Se depois houver uma retratação
do. Sr. Pedro Affonso Collor de Mello, se houver modificações
Coniissõ_es.
,-·
Assim, para "que não passe em julgado essa insinuação,
que dêem um curso diferente ao ritmo daquilo que se esperava,
a culpa não é nossa.
ou eSsa acusação, desejo deixar claro que o meu propósito,
dentro das possibilidades fíimnce"iras do Senado Federal. é
__ Sempre entendi que não poderíamos ficar de braços crufavorecer o funcionamento desses organismos. E~. tanto isso
Zados, Sr. Presidente, diante" daquilo que estava acontecendo:
é verdade, que estou providenciando uma sala especial para
acusações graves, contundentes que o Sr. Pedro Affonso Coa Mesa Diretora dessa Comissão Permanente, e, mais do que
llor de Mello fez não só ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias,
isso, requisitando telefones celulares para o Senador Maurício . coino ao-próprio Presidente da República e a outras pessoas
do mais alto escalão desta República.
Córrêa, Vice-Presidente da Comissão, para O Presidente Beni-
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De modo que tínhamos a obrigação de examinar isso.
Agora. se não chegarmos a um bom resultado no sentido
da apresentação do indiciamento de alguém, ou a represen~
tação à Câmara dos Deputados para eft. ito de crime de responsabilidade de A ou B, isso não é da nossa competência, issO
não é culpa nossa, nós estamos fazendo o maioi:"esfOrço. Quero
dizer a V. Ex~ que nãD'houve nenhum sentido- D.egativo_à
atuação de V. Ex\ pelo contrário, foi n6 sentidO apenas de
documentar para que V. Ex~ tomasse as__providências que
hoje acaba de anunciar aqui.
E quanto ao telefone celular, que V. Ex• disse que vai
destinar ao_Vice-Presidente, abro mão; faço questão que V.
Ex• não coloque telefone celular a minha disposição, mesmo
porque disponho de um pago com os meus recursos. Se preciw
sar de telefone celular vou usar o meu. De modo que V.
Ex~ pode poupar da economia do Senado qualquer dispêndio
com relação a telefone celular para mim; eu não preciso.
O telefone está ali ao lado, não vejo necessidade. De modo
que, muito ao contrário de V. Ex~ pensa~ qu_e foi, digamos
assim, uma acusação·, uma crítica~ ou um objurgatório a V.
Ex•, não_ entenda assim porque não foi. EstãO lá os SenadOres
e Deputados que assistiram a n!uriião. NãO-houve esse escopo
que, infelizmente, o jornal reproduziu.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ficam, portanto, os e_sclarecimentos do nobre Senador Maurício Corrêa,
e a Mesa, ciente dos. seus deveres, garantirá o funcionamento
da Comissão e jainais poderá ser acusada Sf:-()s seus resultados
não forem plenamente alcançados, como desejavam um terço
do Senado Federal, um terço da Câmara dos_ Deputados e,
mais do que os Parlamentares, a opinião pública brasileira,
que deseja o esclarecimento dos fatos inquinados de irregulares.
O Sr. Beni Veras- Sr. Presidente, peço a palavia pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Beni Veras.
O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: queria
apenas destacar que, trabalhando numa comissão que estuda
as _desigualdades inter~regioJ"!-ais brasileiras, tenho contado
com a colaboração da Presidência do Senado de maneira determinada, firme e constante. Essa colaboração tem sido absolutamente útil e necessária para que a comissão cumpra com
os seus objetivos.
.
.No que diz respeito à Comissão que examina a questão
do Sr. PC, acho que ela deveria munir-se de maiores especialistas, que dessem condições aos Deputados e Senadores de
questionar com mais profundidade o que a ela é levado.
Falta à ComiSSão mais eqUipamento em termos de auditoria e procuradores que possa torná-la mais eficaz no seu
questionamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTÊ (Mauro Benevides)- Muito grato
a V. Ex\ nobre Senador Beni Veras, que oferece o seu testemunho do apoio que a Mesa do Congresso Nacional ofereceu
à Comissão da qual V. Ex~ foi o grande inspirador, qué óbjetiva
a correção das disparidades regionais.
No que diz respeito à estrutura técnica do Senado Federal,
dispomos, realmente, de urna assessoria qualificada. Sendo Comissão Mista, ãcredito que Câmara· dos Deputados, que se exime de outras responsabilidades, dessa não
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poderá fazêwlo, porque· o- Presidente Ibsen Pinheiro. consulw
tado por mim na tarde de ontem, foi peremptório eril assegurar
esse apoio.
Vamos, então, buscar todas as alternativas _de colaboração técnica a todas as Comissões: as treze ComisSões Parlamentares de Inquérito, as sete Comissões :f\1istas, as sei~ d9
Senado Federal. E anuncio que proXimamente, talvez até amai:thã, deveremos buscar Cspaço para instalar mais uma Comissão Parlamentar de_ Inquérito; requerida pelo nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho e por outros Senadores, para apurar
acusações que pesam sobre o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos.
Essa Comissão, posSivelmente, será instalada amanhã e
vamos buscar espaço físico no Senado Federal, funcionários,
e esperamos que as solicitações de passagens e de estada não
se reeditem, e que os convodados, pelo seu espírito público,
venham espontaneamente a esta Casa oferecer a sua colaboração.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES._Pronu,>cia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
junho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi
promulgado sob os auspícios da esperança da sociC:dade brasileira. Sob a nova ordem constitucional, urgia dar conseqüência
à renovação legislativa, estabelecendo normas para ·a proteção
da maior riqueza do País, a sua infância e a sua adolescência.
Mirando os horizontes da vida nacional, abnegados_ parlamentares fizeram convergir seus esforços, ouvindo numerosas entidades e pessoas físicas com experiência nessa área, para darem
ao Brasil uma lei nova, que lhe permitisse enfrentar desafios
cada vez mais complexos.
--------0 ilustre Senador Rona.n }itCi apresentou a cita-Casa
circunstanchido projeto. Ao mesmo tempo, na Câmara·, o
Deputado Nelson Aguiar, batalhador de duas _décadas em
defesa da criança, apresentava também alentado projeto, cobrindo os diversos teinas. Numa atitude inédita, o eminente
parfãmentar apresentou emenda ao projeto de sua própria
autoria, introduzindo o texto apresentado no Senado Federal
pelo Senador Ronan Tito. Constituída a i:espectiva comissão,
sob a presidência da Deputada Sandra Cavalcanti, tornou-se
rela tora uma das mais combativas representantes do meu Estado, a Deputada Rita Camata. Após ouvir democraticamente
numerosos depoimentos, aquele órgão ténicO votou e apiOvou
o projeto que, mais tarde, se tornaria lei.
Em seu relatório, a Deputada Rita Camata destacou a
ampla audiência da sociedade e declarou, em face da atitude
do Deputado Nelson Aguiar, (j_ue estávamos ''diante de um
encontro inédito de vontades políticas idênticas". E acrescentou aquela que seria a grande conquista:
'"A base doutrinária sobre a q~al se assenta o novo Estatuto é o reconhecimento da criança e do adolescente como
sujeitós de direito e a sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento. Nesta perspectiva, propõe sua proteção integral pelo Estado, pe'~ ~ociedade, pela Família, sem qualqu~r tipo de discriminação, em consonância com os preceitos
constitucionais ... "
Foram introduzidas importantes modificações, entre outras a criação -de Conse)hos Tutelares e a redução dC internação
aos casos mais graves, como medida transitóiia e emergencial.
Enquanto isso, o Brasil feffi prOcUrado colocar em ordem
a sua economia, nos planos interno e internacional, tomando
o amargo remédio de receSSãO. Semeiawse p:ara depois colher,
segundo a expectativa insPirada nas teorias económicas. O
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resultado visível é, .sem dúvida, o aumento ,da pobreza e da
delinqüência em geral, inclusive infantil e adolescente,
Ora, o Estatuto _da Criança e do Adolescente é usado,
revolucionário mesmo, e propõe soluções, sofisticadas, que
exigem competência técnica e capacidade_finruiceira. _Uma
das suas finalidades foi a mudança_çia política anterior, que
em parte_ co_nsistía em tirar cri_anças e adolescentes das n1.as
para promover sua reclusão em_ es_tab~lecimentos que eram,
na verdade, prisões abrandadas, ou :nem isso. Temperaria:.
mente a sociedade ficava livre do inJtator, mas isso não solucio~
na va nem O problema do delinqüente (antes_ o.. agravava),
nem o da coletividade.
Levanta~se hoje uma grita contra o Estatuto_ e buscam-se
pretensos culpados pela sua aprovação. Pelo seu relevo singu·
lar nos meios de comunicação de massa, principalmente a
televisão, a Deputada Rita Camata tem sido apontada como
a responsável pelos tristes acontecimentos que coritinuam a
ocorrer, sobretudo nas ruas das nossas grandes_ cidades. Esta
atitude de buscar elementos expiatórios é simplista e não conduz a qualquer solução construtiva. Devemos considerar primeiro que as decisões foram c_olegiadas e não individuais.
Este é o papel do Legislativo. O povo e os Estados elegem
seus representantes, no plural não no singular, para que eles
sejám representativos da maioria democrática. Da memsaJorma que o povo no júri e os desembargadores e os ffiinstros
nos tribunais tomam decisões colegiadas, os legisladores votam
suas-deliberações. Desse modo, esperamos que a pluralidade
diminua a margem de erro que ocorreria se apenas uma pessoa
legislasse ou julgasse. Além disso,- todas as deCisões foram
tomadas publicamente e, conforme dissemOs arites, cOm plena
audiência da sociedade. Por fim, é bom lembrar que, pelo
princípio da independência dos poderes, o Legislativo baixa
as normas e os_ demais as- colocam_ em prátíCa: A escassez
de meios financeiros e outros graves fatores não t_~m permitido, ao que nos parece, que as soluções estatuídas sejam
plenamente implantadas.
Dsse_ modo cabe-me repelir veementemente a sórdida
transformação da Deputada Rita Carnata eriú-'éSJ)OnsáVel única ou principal pelos fatos de_correntes ou por eventuais defeitos do Estatuto da_CríãnÇa e do Adolescente.
A sociedade a tudo assistiu e foi ouvida. O regresso à
ordem anterior não resolveria os problemas de hoje, como
não resolvia os problemas de ontem.
No entanto, devemos ter em conta o exemplo da Constituição Federal, que se auto-exigiu urria valiaçãoe uma preVisão
cinco anos depois de promulgada. Qualquer política pública
deve.ser não só avaliada, mas também retificada quando necessário. Não há ação ou produto humano perfeito. Assim, urge
acompanhar a _evolução dos fatos após a vigência do novo
Estatuto e, caso se_ evidencie alguma falha, que seja modificado, também de acordo com processos transparentes e democráticos. Todavia, convém lembrar que fiCam i:offipiometidos
os resultados da avaliação de uma norma. política que não
tiver sido inteiramente implantada, seja por falta de recursos
financeiros óu por outro motivo. ESta não seria uma avaliação
correta que levaria a descartar algo que não foi plenamente
testado.
Dessa forma, fica aqti1 pregisrrada a nossa repulsa à atitude mesquinha de tentar situar como ré a Deputada Rita Camata, que merece o aplauso e a gratidão da sociedade brasileira.
Era o que eu tinha a dizer., Sr. Presidente. Muito obrigado.
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_DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOAO CALMON EM SEU DISCURSO:
Relação dos Líderes de Partidos que requereram urgência
urgentíssima para votação do Estatuto da Criançá e do Adolescente no Plenário da Câmar_a_dos_Deputados, em 28-6-90:
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Líder do PRN; Deputado
Robson Marinho, Líder do PSDB; Deputado Doutel de Andrade, Líder do PDT; Deputado Gastone Righi, Líder do
PTB; Deputado Gumerdndo Milhomem, Líder do PT, Deputado Roberto Freire, Líder do PCB; Deputado Achemar de
Barros Filho, Líder do PRP; Deputado Mel! o, Líder do PRS;
Deputado Amaral Netto, Lider do PDS; Deputado Aldo Armites, Líder do PC do B; Deputado Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB; Deputado Ricardo Izar, Líder do PL; Deputado
Stélio Dias, Líder do PFL.
PARECER DE PLENÁRIO
Proferido pelo Senador João Calmon
No dia 29-6-1990
Da Comissão TempOrária sobre o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
_n~ 193, de 1989, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências.
· O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para emitir parocer) - Sr: Presidente eu não exageraria s_e afiTritaSse- qu-e',
após a promulgação da Constituição Cidadã, que se referia
o nobre Deputado Ulysses _Guimarães, o aconteciniento mais
importante do Congresso Nacional, é o que estamos apreciando nesta tarde histórica, trata-se do EStatuto da Criança
e do Adolescente, um modelo de documento que não resultou
apenas da iniciativa de um Deputado ou de um Senador~
foi, na realidade, uma campanha comunitária que mobilizou
nada menos de 140 entidades ligadas à criança e ao adolescente
em todo o Brasil. Aqui, no Senado Federal, o texto básico
desse estatuto se deve à clarividência do eminente Senador
Ronan Tito. Na Câmara dos Deputados a matéria foi objeto
de vários projetes, cuja relação faço questão de ler, para
que fiquem nos Aõ.a]s do Congresso Nacional nomes e autores
de todos esses projetes.
Projeto o' J.j06, de 1989, de autoria do Deputado Nelson
Aguiar; um parla-mentar que sempre teve, ao longo da sua
fecundayida no Congresso Nacional, urna autêntica obsessão
pela causa da criança e do adolescente. Outros projetes oriun-:.
dos da Câmara devem ser citados como çqntribuições muito
valiosas para este Estatuto. São os de n9s 1.765, da Deputada
Márcia Kubitschek, 2.364, dos Deputados Francisco Amaral,
Mendes BOtelho, Victor Faccioni, Salim Curiatí, Francisco
Dias, Sandra Cayalcanti, que é uma estrela de primeira grandeza na constelação política deste País; Antônio Carlos Mendes Thame, Hélio Rosas _e Gariâi Jamím.
Na Câmara dos Peputados, a Comissão Especial teve
como Presidente a Deputada Sandra Cavalcanti, uma veterana
batalhadora dessa causa de extraordinária importância e, como Relatara, Deputada Rita Camata que; com um poüco
mais. de três anos de atuação no COngresso- Nacional, avulta
com um relevo singular, como uma das mais notáveis vocações
políticas da história deste Congresso, e a quem está sendo
reservado, sem dúvida alguma, um futuro radioso.
Esse Estàtufo da Criança e do Adolescente não resultou
apenas do esforço e da dedicação de Parlamentares, Senadores
e Deputados; resultou de um ve.rdadeiro mutirão nacional,
que mobilizou s~gmentos importan~~s da sociedade br~sileira.

4564 Quinta'feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não pretenâo estender-me na análise desse documento
porque temos pressa. Hà outras matérias, não tão importante~
qu_anto e~ta, embora de interesse imediato mais significativo.
Nao deseJO tomar o tempo dos meus ilustres colegas estendendo-me em relação a este Estatuto que se reveste
extraordinária imJ?o,~t~?~ia, Poique introduz, na nossa legislação, a
ampla parhctpação comunitária.
Infelizmente não nos foi pOssível seguir o m-odelo americano, que determina a eleição no mesmo dia do Prefeito
do Verador, do Dele~ado de Polícia e do Jui~-~~ Pa7. _Aqui:
neste Estatuto da Cnança e do Adolescente, documento de
extraordinário relevo da História do ParlamentO :Brasileiio
há esse tipo de escolha plebiscitária,- mas nâo- abráhgend~
todos os órgãos que vão cuidar dos interesses da criança e
do adolescente.
_Sr. Presidente, Srs. Senadores~ hoje é um dia imPortante
na VIda do Congrçsso Naçíonal. Só mesmo. transformando-se
em realidade este Estatuto da Criança e do Adolescente é
que poderemos evitar que a sociedade brasileira sofra as con~e
qüências de uma catástrofe representada pelo uso e pelo abuso
das drogas. Só atr~vés da execução deste Estatuto é que poderemos lançar os alicerces de uma sociedade mais justa e mais
humana, cuidando-se das crianças em flo'r, dos adolescentes
cuja form~ção, ~e. não for adequada, penniiifá qtie nOssa Sacie~
dade contmue IDJusta e desumana, com tremendas desigualdades, o que pode levar o nosso País a uma catástrofe. _
Como Relator de plenário aplaudo, da maneira mais estusiástica, esta iniciátiVa, e peço que este documento, de transcendental importância seja aprovado por unanimidade.
É o parecer, Sr. Presidente.

de
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Durante o discUrso do Sr. João Calmon, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi 3'1 Secretário.
_
'
COMPARECEM MAIS OS SRS._SENADORES:
Alfredo Campos - Almir Gabriel- Amazonino Mendes
-Antonio Mariz- Áureo Mello- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues -Eduardo_ Suplicy- Flaviano Melo -Jonas
Pinheiro- Josaphat Marinho- Júlio Campos- Pedro Sí~
mon - Ruy Bacelar -TeotóniO Vilela Filho.

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) ..:... Sobre a mesa
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
'
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 376, DE 1992
Excelentíssimo Seinhoi-Pi'eSTdente do Senado Federal
~s_ ~enã.dores que este subscrevem requerem, d~ Vossa
Excelencia, nos termos do art. 58, § 3.~, da Constituição da
República, em combinação com o art. 74, alínea c, do art.
76, §§ 1", 3" e 4"e os artigos 145 usqne 153, todos do Regimento
Interno do Senado Federal, a criação de COmissão Parlamentar de Inquérito, constituída por onze membros, para
que apure no prazo de até 120 (cento e vinte) dias denúncias
de irregulari9a_9~s cometidas CJI! f1,.mdos"dc pensões de estatais
e na P~trobrás, envolvendo autoridades e, sobretudo, o ex-Sec~etári.o de Assuntos Estratégicos, Páulo _Leoni_ ~amó~, funCionários de alto escalão da estatal de petróleo e as empresas
Polo Trading, Tecnape e Edubra, entre outras.
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Justificação

Desfalques em fundos de pensões de estatais, operações
irregulares no mercadq_spot de petróleo- com o pagamento
de sobrepreço pela Petrobr_á_s ~e a cobrança ilegal de comissões para a liberação de contratos obtidos por terceiros, são
apenas algumas das dezenas de denúncias, veiculadas pela
imprensa e até agora não desmentidas, envolvendo participantes do chamado "Esquema PP", que teria sido montado
por ex-secretário de Assuntos Estratégicos·, Paulo Leoni Ramos.
Tão fortes são oS iridícios acumulados, que o Procurador
da República no Rio de Janeiro, Dr. André Barbeitas, determinou à Polícia Federal a abertura de inquéritO; para a apuração de responsabilidades, com base no noticiário jornalístico.
Paralelamente, investigações Sigilosas são realizadas no Ministério do Trabalho e na própria Petrobrás.
A demissão pura e simples do ex-Secretário de Assuntos
Estratégicos e demais envolvidos, determinada por Sua Excelência, o Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, não
os- anistia- de eventuais deslizes cometidos enquanto integrantes do Governo da República. Se realmente culpados, há que
puni-los, exemplarmente, em nome da moralidade administrativa. Se inocentes, há que proclamar-se essa inocêricia. em
respeito aos princípios da Justiça.
Compete ao Congresso Nacional, no execício de sua ativi~
dade fiscalizadora, contribuir para que se esclareça a verdade
dos fatos, para que não haja impunidade à sombra da administração Pública. ESta será a missão da Comissão Parlamentar
de InquéritO cuja criação ora propomos e -que, certamente,
terá a aprovação plena dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1992. - Cid Sabóia
de Carvalho - Humberto Lucena - Alfredo Campos - Ronaldo Campos- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel- Jutahy
Magalhães - Pedro Simon - João Calmon - RoDan Tito
- Maurício Corrêa - Iram Saraiva - Nelson Wedekin Irapuã:it Costa Junior - Nabor Junior - José Paulo Bixol
--José Fogaça- Coutinho Jorge- César Dias --Teodoro
Vdela - Ruy Bacelar - Mário Covas - Maosueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerimento lido contém subscritores em número suficiente
para constituir a Comissão Parlameiitãr -de TriquéritO, nOs termos do art. 145 do Regimento Interno.
-Será publicado para que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída,
a Presidência fará opOrtunamente a designação, de acordo
com as indicações que receber das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a -mesá, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido e aprovado o segu_iFtte
REQUERIMENTO N• 377, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos term_os do artigo 40, § 19 do Regimento Interno.
requeiro q~e o perfodo mencíomido no Requerimento n" 281.
de 1992, seJa estendido até 3-6-92, data do término da missão
nele referido.
Sala das Sessões, 10 de junho de !992. -Senador José
Sarney.
. O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Aprovado o requerimento, a licença a que se refere fic3 estendida
até o dia 3 de junho de !992.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgo·
tado o tempo destinado ao Expediente,
Passa~se â
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem

ç.O ,Dia,

nos termos do art.

375y inciso VIII, do Regimento Interno, combinado
com o art. 64, § 2', da Constituição.}~

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmarán'19, de 1992 (n'2.154/91, na Casa de origem),
de inicüi1iVa do PreSidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares c.ontra_ atas
do poder público, e dá outras proVidêncüis, tendo
PARECER, proferido em Plenário; Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às
Emendas n~s 2 e 3; nos termOs do substitutivo qUe
oferece; e contrário à Emenda n" 1.
Na sessão anterior foi lído o Requerimento n"' 355, de
1992, de autoria do Senador Maurício Coirêa, de preferência
para a votação do substitutivo sobre o projeto, que não foi
apreciado por falta de quorum.
Em votação o- reqUerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentadoJi. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho.--, Peço verificação de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -V. Ex•
tem apoiamento?
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Dos Senadores Wilson
Martins, Iram Saraiva e Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Vai-se
proceder à verificaçâO sOlicita~a.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presiçiente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DJOrú) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL(Pl'L-:- PE. Pela ordem. Sem
revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:- apenas para orientação da Liderança, Sr. Presidente, gostaria
de dizer a V. Ex~ que- o referido projeto, de iniciativa do
Poder EXecUtivõ;-fõi aprOVado pela Câmara:_ dos Deputados
e uma vez remetido_ a _esta Casa -Ob.teVe parecer, do nobre
Senador Maurício Corrêa-do PDT, faVofáVel ao projeto, acolhendo emendas. A partir daí S. Ex~ conVerteu as erilendas
acolhidas num substitutivo de sua autoria.
A Liderança quer dizer ao Plenário e de modo especial
àqueles que estão filiados ao PFL e aos PartidQs que apóiam
o Governo que á nossa· pdsição é favOráv-el à aprovação do
substitutivo do Relator que, de acordo com o Regimento,
tem preferência tia Votação. Daí por que, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o nosso voto é "sim", apelando aos colegas
que aqui estãO presentes para que- acompanhem o nosso voto,
poiS- éSt3. é UMa inatériã . qUe, ã ineu vér", inuito Vâi ajudar
a fazei- ·com _que se r€-Solva üm.a_questâo extremamente grave
em nossa Pátria neste instante, que é a pletora de medidas
liminares que estão sendo concedidas em cautelares, represen-
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tando uma fuga, muitas vezes, da busca de 1,1m mandado de
segurança, fazendo com que em_ muitos casos as pessoas, ao
invés de impetrarem mandado de segurança e na Insegurança
de seu direito, na incerteza de seu direito, recorram à_ utilização
de medidas cautelares, buscando obter limi~ares, fazendo colll
que neste País vivamos, neste instante, urna verdadeira babel
jurídica. Daí por que o nosso voto é "Sim".
O Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3' Secretáríó, deixa
a cadeira da presidência, qu~ é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
.. a palavra a V. EX"
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) --Sr. P_r_esidente,
o PMDB votará "Não" e anuncia a seus associados, aos Senadores integrantes de sua Bancada, que haverá reunião da
Liderança, dentro de alguns minutos, exatamente com o Relator da matéria, Senador Maurício Corrêa, quando pretendemos encontrar uma solução para esse impasse.
O PMDB é virtualmente contra o projeto, porque não
~_possível que possa haver uma liminar contra, por exemplo,
o agente financeiro BradeSco ou Bamerindus e a mesma liminar não possa ser concedida_à Caixa Econõniicii Federal. Essa
diferença de tratamento do ente privado para o ente público,
das medidas cautelares, não é assimilada pelo PMDB. Daí,
por que nossa Bancada vai se reunir e no _momento vota
"Não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece à Casa que o que está sendo colocado em
votação ·e O reciuerimentu que pede preferência para o substitutivo. É essa a matéria objeto de votação, neste instante,
e já há verificação solcitada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, com o apoio dos nobres Senadores Wilson Martins, Maurício Corrêa, Almir Gabriel e Iram Saraiva.
Então, vai-se processar a verificação de quorum. A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento em seus
respectivos lugares, enquanto a Secretaria se incumbe de anotar aqueles que estão ausentes da Casa, para os devidos e
legais efeitos.
- -O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
rev"isão do orador.) -Sr. Presídente, V. Ex•, ao abrir a sessão,
infõrm_ou- à Casa. qq.e se encontravam presentes, Se não :me
engano, 55 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Perfeitamente, nobre Senador. E pelo que a Mesa visualiza, no plenário, seriam apenas 39 Senadores presentes, neste instante.
O SR. MARCO MACIEL- Então, eu gostaria que V.
Ex~ fizesse um apelo aos Srs. Senadores, de modo especial
àqueles que se encontram em seus gabinetes, ps.ra que acorram
ao plenário, para que possamos votar essa matéria que, por
se _encontrar em regime de urgência Constitucional, está fazendo com que outras matérias não possam ser apreciadas pelo
Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A voz autorizada e influente de V. Ex• já deve ter chegado aos gabinetes.
Portanto, a Mesa se dispensa de renovar o apelo.
Srs. Senadores, peço a V. Ex'! que tomem assento em
suas respectivas bancadas. Vai-se processar à votação.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. ESPER!OJÃO AMIN (PDS -SC. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, trata-s_e de aprovar o requerimento, dando
preferência paia o substitutivo'? - O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Então, o PDS vota "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO (PMDB- CE)
-Sr. Presidente, o PMD_B vota ":'\Ião".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente,
o PFL vota "Sim", com o Parecer do Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevídes) ~Como vota
··
o Líder do PRN?
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - O PRN vota
"Sim".
O SR. PRESIOENTE (Mauro
o Líder do PSDB?

Benevides).~

Como vota

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB ~PI)- Sr. Presi·
dente, essa matéria precisa ser votada; não podemos continuar
adiando a sua apreciação. No momento, não se trata do mériM
to~ trata-se de preferência, e o substitutivo tem preferênCia
regimental para votação. O voto é "Sim".
O SR. PRESIOENTE (Mauro Bencvides) ~As Bancadas
já estão orientadas. Peço aos Srs. Senadores que votem. (PauM
sa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Amazonino Mendes-- Aureo- Mello
- Beni Veras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues -Dario Pereira- Eneas Faria- Espei'idiáOAmin- Gerson
Camata- Guilherme Palmeira.:....=.... Hugo NaPoleão- Jarbas
Passarinho - Josaphat Marinho --:-- José Eduardo - José
Richa - Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha -Lourival Baptista - Lucídio Portella -- Marco Maciel Maurício Corrêa- Mcira Filho- Nelson Wedekín- Saldanha Derzi.
VOTAM "'NÃO" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Cid Sabóia de Carvalho - Divaldo
Suruagy - Humberto Luceoa - Iram Saraiva - Irapuan
Júnior - João Calinon - José Sarney - Pedro Simon -_
Ronaldo Aragão - Wilson Martins.
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O SR. PRESIOENTE (MauroBenevides) -Votaram
"Sim,. 25 Srs. Senadores; e "Não'', 11.
Não houve aQstensão ...
Total: 36.voiós.
-·
Com o yoto. do_ Pt;esident~ são 37; faltam os vptç_s_de
quatro Senadofes para se alcançar o quorum. Nos termos
do_ Regimerito, Vai-se proceSsar agora O leVantamento da sessão por 10 minutos. Antes, porém~ a Presidência pede aos
Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes ou nas
ConiissõeS -que venham imediatamente ao plenário.
Está suspenSa a sessão.
.. (Suspensa às 16li34min a sessão é reaberta às 16h42
min.)
O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) - Está rea- berta a sessão.
_
~- A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento nos seus respectivos lugares, pois será feita a verificação
ãe quorum, solicitada pelo nobre Senador Cid Sabóia de_ Cary~lho com o apoio de outr~s quatro Srs. Senadoes.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder para orientar a minha bancada.
O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Como Líder.)
-Sr. Presidente, gostaria de, em breves palavras, dizer da
nossa posição. Cõmo V. Ex~ já anunCiou à Casa, estanioS
votando, nesse momento, um requerimento de autoria do
nobre Líder do PDT, Senador Maurício Corrêa, que solicita
preferência para a votação- do substitutivo que integra o item
1 da pauta da sessão de noje~-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente, nobre Senador; requerimento de preferência para o
substitutivo.
O SR. MARCO MACIEL - Exaúimente. Trata'se do
substitutivo que o Senador Maurício Corrêa apresentou aO
Projeto de Lei da Câmara n9 19, de 1992, que tia"ta da coD.cessão de medidas cautelares contra atas do Poder Executivo
e dá outras providências.
Para melhor conhecimento dos colegas, devo informar
também que o nobre Senador Maurício Corrêa ~ncluiu pelo
substitutivo, com o qual estamos inteiramente de acordo. Dai
por que, Sr. Pl-esidente, o nosso voto é favorável e encareçO
o voto "SIM", Sr. Presidente, para que seja dada preferência
ao subs~itutivo do nobre Sef!adorMaurício Corrêa, que conhece profundamente a matéria.
O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) -A matéria
já está esclarecida pelos Líderes de praticamente todas as
Bancadas.
A Presidência pede a-os Srs. Senidor~ que torri.em assento nos seus lugares. (Pausa)
Vai-se processar a ·votação. (Pausa)
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palãvr3
pela ordem.

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Gostaria de dizer, para-orientação--da minha Bancada,
que vamos nos reunir, hoje, às 17h30miri, pã.f:i debater, em
profundidade, esse projeto, diante das divergências que há
no seio do PMDB, sobretudo no que tange ao ·seu aspecto
jurídico. Aliás, inclusive, a nosso c-onvite, vaí cofiiparecer
àquela reunião o nobre Senador Maurício- Corr~a, Relator
da matéria, que apresentou um substitutivo, para o qual, neste
momento, se solicita preferência.
Essa reunião será importante, para a decisã~ ~os companheiros. Ol'MD_B_e contrário à Preferência-apenas para ganhar tempo, no sentido de se discutir a mãtéria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos interessados em
encontrar uma solução que possa acabar com a controvérsia
em torno dessa proposição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o nobre Líder José Eduardo'?
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Amazonino Mendes- Áureo Mdlo
- Beni Ve_ras -Carlos De'CarU- _Chag~s RodriguesDar-io Pereira- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Eneas
Fatia- Esperidião Amin- Francisco Rollember~- Gerson
Camata- Guilherme Palmeira- Henrique Almetda- ~ug?
Napoleão- Jarbas ~assarinho -:-João Rocha -Jo?--as _Pmhetro - Josaphat Mannho - Jose Eduardo - Jose Rtcha -:-Loureroberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -. Luc~d10
Portella - Marco Maciel -Maurício Corre a - Meua Ftlho
- Raimundo Lira -Saldanha Derzí.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Cid Sabóia de Carvalho - Diva)do
Suruagy- Iram Saraiva- Wilson Martins.

Como vota

O SR. JOSÉ EDUARDO - O PTB vota "Sim", Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presjctente, o PDT
vota "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -As Bancadas
já estão orientadas. Peço aos Srs. Senadoes que votem~ {Pau~
sa)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa_:- Amazonino Mendes- Aureo Mello
- Beni Veras- Carlos De'Carli -Chagas Rodrigues Dario Pereira- Elcio Alvares - Eneas Faria - Esperidião
Amin- Gerson Cariiatã.- Guilherme Palmeira- Henrique
Almeida - Hugo Napoleão - Jarbas Passarinho - João
Rocha -Jonas Pinheiro -Josaphat marinho -José Eduardo
- José Richa - Lourival Baptista - Lucidio Portella Mareio Lacerda- Marco Maciel- Maurícío Correa- Meira
Filho - Raimundo Lira-- Saldanha Derzi.
VOTAM "NÃO" O SRS. SKNADORES:
Almir Gabriel - Cid Carvalho - Divaldo Suruagy Iram Saraiva -João_ Calmon -José Sarney - Teotono_
Vilela - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) apenas 36 SI-s. Senadoes. Não há número.

Presentes

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, há mais de 36
presentes. Agora mesmo os Senadores Francisco Rolle~berg,
Eduardo Suplicy e Raimundo Lir;t chegaram ao plenáno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Realmente,
a reclamação do nobre Senador Marco ~aciel é pro~dente.
O Senador Eduardo Suplicy, presente, na o votou; asstm como
o Senador Francisco Rollemberg.
V amos proceder à nova votação. Como conhec;emos. a
correção com que se portam nesta Casa, conhecendo exemplarmente o Regii:nento, os eminentes Senaaores Eduar~o
Suplicy e Francisco Rollemberg, vamos proceder à confer~oCia
dessa votação.
___
Todos os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
(Procede-se a votação)
o

__

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Total de
votos: 35. _
Computados os votos do Senador Teotônio Vilela Filho
e do Presidente, temos 37.
Não há número.
O item 1 fica com a sua votação adiada por falta de
qUOrUm.

_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os itens
2- a 48 ficam com sua apreciação sobrestada, nos termos do
§ 2' do art. 64 da Constituição.
São os seguintes os itenS com apreciaçiio sobres~
tada:
·-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 27, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ãit": 353, pirágrafo único, do Regimento Interno.)
Dis_cussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão _outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
_~onera em onda média na Cidade de Barra do Garças; Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de Parecer.)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará~
grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão. em turno úníco, do Pfojeto-de Decreto Legis~
lativo no 28, de 1992(n' 31/91. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ã Rede Itapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifUsão sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul. (Dependendo de Parecer.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos d6 art. 353, paiá- ·
grafo único, do Regimento Int~rno.)
_
.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n° 29, de 1992 (n' 37/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana
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de Ar.acati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
Parecer.)
-5---PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 30, DE 1992.
(Incluído em Ordem do Dia iloS ter:mos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Dis-cussão, e-m turno údiOO, do Projeto de_ Decreto Legis-

. lativo n' 30, de 1992 (o' 48/91, na Càmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-6--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N 9 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimehto Interno.)
DiscussãO, etrdUm6 único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1991 (n' 49/91, na Càmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiás. (Dependendo
de Parecer,)
-

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 32, DE 1992_
(Incluído em Ordem do Dia nôs termos do art. 353, parágrafo único, do Regirrtcnto"-lntern_ó.)
__ .. _.
Discussão-, em turno únj~o. dõ Projeto de DeCreto LegiS:
lativo n' 32, de 1992 (o' 50/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Ch:~be
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Votuporang--a, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

-8PROJETO DE DECRETO.LEGISLAT!VO.
N' 33, DE 1922
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, ei:ii turnO úti.iCo; -do Projeto de ·Decreto Legis·
lativo n" 33, de 1992 (n' 52191, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão- à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 35, DE 1992
(Incluído
Ordem do Di._a riOS termos-do art. 353;parágraf~ único, do Regimeptt:ilntern·o.)
_D_iscussâo, em turno único, do PrOjeló de Decr_eto Legislativo n' 35, de 1992 (n' 57191, na Câmara' dós Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José_Ltda ..,. para explorar serviço de radiodifusão sonop~.
·na Cidade de Erechim, E.stado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de Parec_er.)

em

-liPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36, DE 1992
(Incluído em ú.rdem do Dia nos termos do art.-353, -parágrafo único, do Regimento Interno.)
- DiscusSão, em turno único, do Projeto de Dec;reto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutufpe
FM Ltda .• para explorar se.rviço d,e radiodifusão sonora na
Cidade de Mutuípe, Estado da B.ahia. (Dependendo de Parecer.)

-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 37, DE f992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará. _.
grafo único,.do Regimento Interno.)·
DiscuSsão, em turno único, do Projet-O de Decreto Legis·
latívo n' 37,·de 1992 (n' 70/91, na Càmara dos Deputados),
que--:aprova o ato que aprova o ato e- renova a permissão
·outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêricia..modl:llada na Cidade de Birigui, Estado de São Pau1Q. (Dependendo
de Parecer.)

-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.. N' 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Pia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno_ ú_niç_o, do Projeto de Decreto Legis·
lativo n' 38, de 1992 (o' 74/9l,_na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade do Barro, Estado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)

-_14-

-9-

PROJETO DEN~ri~T~ ~EGISLATIVO

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do RegimeJ:?tO Interno.)
_____ _
Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto Legis·
lativo n' 34, de 1992 (n' 55/91,na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissã-o à- Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda.,_ para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágfãfo únicO, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único-. dç;, Projeto- de Decreto Legis· ·
lativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de r:adiodifusãp
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
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PROJETO DE DECRETO LEGI&LATIVO
N'40,DE 19~2
-----

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 45, 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' 45, de 1992 (n' 131!91,_na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Man1ia, Estadq de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do ar\. 353, parágrafo único-, do Regiilfefit(flnte,rno ..).
·
Discussão, em turno úniéó, do Projeto de Dêcreto LegíSlativo n' 40, de 1992 (n' 88191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Granc!-e
do Sul. (Dependendo de Parecer.)
~

16-

-21PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N947, DE 1992

PROJETO DE DECRETO LEGISLAJ'l.VO
N' 41; DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, -do Reg1mento Interno.)
-Discussão, em turriü"úrtico, do Projeto de-DeCreto Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ·ato que renova à permissão outorgada à Rádio
Juazei~o da Bahia Ltda., para eXplorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
de Parecer.)

(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' 47, de 1992 (n' 73191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
_de Ituiuta_ha, Estado_de_Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)

-17PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 42, DE 1992

-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 48, DE 1992
.

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único,. do Regimento Interno.)
DiscusSão, em ttirno único, dó Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 42, de 1992- (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova ·o'ato-que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 43; DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art, 353, pará~
grafo único, do Regimento Interno.)
·
DíscusSão,-em.tiJmó únicó, âo Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 43, de 1992 (n' 102191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que-·outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na: Cídade de
lpirâ,.Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 44, 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' 44, de 1992 (n' 121/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifus-ão sonora
na Cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
·

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353-pará·
grafo único, do Regimento InternO:)
. Disc~ssão, em- turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 48, de 1992 (n' 92191, na Câmara dos Deputados)
que aprova o ato que renova a concessão oUlofgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Feira
de ~antana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-23PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N' 49, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353 parágrafo únicô; do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 49, de 1992 (n' 93191, na Câmara dos Deputados)
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de.Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Gro_sso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-24PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos· do art. 336 c~
do Regimento Interno.)
Discussão, ê:m turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 40, de 1992 (n' 2.629192, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 15~ Região, com sede em Campinas - SP, e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)
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--25PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N° 46, DE 1992
· (Incluído em Ordem do Dia nos- termos do art. 336~ c,
·do Regimento Interno.)
DiscussãO, em turno úrtico, do Projeto de Lei da Câmara
n' 46, de 1992 (n' 2.627/92, na Casa de origem), de iniciativa
do-Tribunal SuperiOr do Trabalho, que altera a composição
e a organização interria do Tribunal Regional do Trabalho.
(Dependendo de Parecer)
-26PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 51, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia- nos termos do art. 336, c,
do Regfmento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãrilara
.n' 51, de 1992 (n' 2.473/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que reajusta pensão especial conM
cedida pela Lei n• 7.656, de 24 de fevereiro de.l988, a Maria
Carolina Vasconcelos Freire. (Dependendo de Pare·cer.)
-27PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 52, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projetá de Decreto Legis~
Iativo n' 52, de 1992 (n' 94/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da ComiSsãO Dirctora do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-28PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO
N' 53, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Intemo.) _
_ _ . ___ _ _ _
Discussão, em turno único, do Projeto de DCcreto Legislativo n' 53, de 1992 (n' 96!92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do PreSidente da República,
de membros da Comissão Diretora: do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-29PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N> 54, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, noS termos do ~rt. 336,
c, do Regimento Interno.)
_
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n> 54, de 1992 (n' 160/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto das Emendas ao ~rotocolo de Montreal
sobre Substâncias que destroem a Cafuada de Ozônio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo de
Parecer.)
-30PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 55, DE 1992
(Incluído em Ordem do Diã,- nOS te-rmos -do art. 336,
c, do Regimento Interno.)

·Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1992 (n' 184/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Conversão Sobre Zonas Úmidas de
Impoitância Internaciona_l,_ Especialmente_ como Habitat de
· Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro
·
de 1971. (Dependendo'de"Pàrecer.) · · · ·
-31-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 5.6, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, d()Regimento Interno.)
DiscUSsão, em turriO-único,'do -Projeto de Decreto Legislativo n' 56, de 1992 (n• 188/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o textO da ConvençãO Sobre Coritrole de Movi~
mentos Transfronteiriços de Resíduos PerigOSos e súa Elimínação, concluída em Basiléa, Suíça, a 22 de março de 1989.
(Dependendo de Parecer.)
-32-

PROJETO DE RESOLUÇÁÇl
N' 23, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nós termos 'do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
-_ - DiScti"sSão,-eni túr'no único, do Projeto de Resolução n 9
23, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econôrnicos como conclusão de seu Parecer no 155, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte~ americanos •. junto ao Banco Interamerican9 d_e Desenvolvimento-BID.
·
·
·
""'--33~

MENSAGEM N• 200,. DE 199;1.
(Inciuída· em Ordem do Dia nos termos do art. 336, -c,
do Regimento Interno.)
Mensagem n9 200, de-1992, através da qual o Presidente
da República solicita autorização para que a União possa
ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor
de cinqüenta e cinco milhões de dólar~s clearing Hungria,
junto à Metrirnpex Trade, Service and Investiment Company
Limited, destinada ao fínanciameíuO integral da aquisição de
peças de reposição, materia,i~ e_e.quipamentos para diversas
instituições federais de ensinO. (Dependendo de Parecer.)
-34REQUERIMENTO N" 112, DE 1992
-. Vot_ação, em turnO úniCo, do Reqtierinicnto n" 112; de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, soliCitando, nos
termos rcgirnentaís, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editoríal publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
de 29 de março de 1992, intitulação "Desafio ao Congresso
Nacional''.
-35REQUERIMENTO N• 161, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede~
ral, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República,
por ocasião das cerimóniaS de posse- do Ministro-Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
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-36REQUERIMENTO N• 171,DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 171, de
1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solicitando,
nos termos regimentais, a transcriç,ão, nos Anais do Senado
Federal, do editorial "Polivalência do Metrô", publicado no
joinal Correio_ Braz_iliense, edição de 20 de abril de 1992.
-37REQUERIMENTO N' 203, DE 1992
Votação, em turno __ único, do Requerimento n" 203, de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto,_solicítan-do, nos
termos regimentais, a retiiada -dõ Projeto de_ Lei do Senado
n9 287, -de 1991, de sua autoria, que .. altera a denominação
da Superintendência-da Zoita Franca de Manaus- SUFRAMA".
-38REQUERIMENTO N• 267, DE 1992
Vctação, em turno único, do Requerimento n"' 267, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitandO, nos termos
do art. 172, inciso I, do RegimentO ]p.terno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projetóâe Lei do Senado n" 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre a divulgação dos principais
devedores junto à Secretaria da Receita Fe.deral,_ao Mirlistério
do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Económica Federal e dá outras providências.
-39REQUERIMENTO N• 268, bE 1992
Votação, em turno único do Requerimento n"' 268, de
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art. 172, inciSCd, do RegimentO-fnterno-,_ !'\inclusão -~m
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
~40-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 107, DE 1991
Discussão, em turno úniCo, do ProjetQ -de Lei da Câmara
n' 107, de 1991 (n' 1.877183, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
que trata do Seguro Obrigat6rio de Danos Pessoais cauSados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV AT), tendo:
PARECER favorável, sob o n•40, de 1992, da Comissão
de
Assuntos Económicos.
-41PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 173, DE 1991
Discussão, emtumo suplementar, do Projeto de Lei do
Senado n9173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
e de inform-ação, disciplina a responsabilidade dos meios de
comunicação e dá outras providências, tendo _ _
PARECER, sob n• 156, de 1992, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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-42PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE 1991
Discussão, em turno úniCo, -do Projeto de Lei do Senado
n• 26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera a Lei Compfementar n941, de 22 de dezembro de 1981, tendo
_
PARECER favorável, sob n• 39, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
·

-43- PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 106, DE 1991
DiscUssão, em turno únicO, dO Projeto de Lei do Senado
n9 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, 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, tendo
PARECER, proferido em Plenário; Relator: Senador
Carlos Patrocínio.
-Favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
-44PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 174, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 174, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corréa,
que considera contravenção penal a exigência de exame relativo a estado de gravidez para contratação de emprego tendo,
PARECER ae Plenário; Relator: Senador Carlos Patrocínio, favorávd.

-45PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 272, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 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, tendo
PARECER de Plenário; Relator: Senador Eduardo Su-plicy, favorável.
---46PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 273, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
transfere ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências, tendo
PARECER de Plenário; Relator: Senador José Eduardo,
favorável ao Projeto e à Emenda n"' 1.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 94, DE 1991
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução-n~>
94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera, no Regimento ln temo do Senado Federal, a tramitação
de requerimento de remessa a_determinada Comissão de matéw
ria despachada a outra, tendo
PARECERd_e Plenário; Relator: Senador Áureo Mello,
favorável.
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verificação de quorum, o que seria constrangedor para os
indicados pelo Senhor Presidente çia República e aprovados
pelas Comissões respectivas.
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, os discursos dos magistrados são, quase sempre, e compreensivelmente, destituídos de colorido político.
Não se trata de defeito, mas de peculiaridade de estilo.

Hal?itq.~dos ao rigor formal ~as p~ças forenses, acostumados ao estudo do~ problemas da técnica jurídica _e preocupados ordinariamente em preservar a imparCi3.1idade de suas
-48'êXpressões, os jufzes de todas as.categorias- sâo_ ext~e-m~merite
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
cuidadosos no enunciado de_ seu. pensamento._ Dificilmente
N• 1, DE 199Zguardam os jUízes, no exercício da judicatura, o estilO flexfvel,
Discussão, em primeiro turno, dã Proposrã-de Emenda aberto, vivo, da literatura em geral.
à Constituição n~ 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Há, sem dúvida, os que mantêm expressão mais acenCafeteira, que acrescenta alínea c ao inciso III do art. 150
tuada na manifestação de suas idéias. É o caso, por exemplo,
da ConstitUição Federal. (2~ sessão de__ discu_ssão.)
de Pedro Lessa, de Castro Nunes ou, mais perto de nós,
O SR. PRESIDENTE (Mauro B_e~vides) - A Presi- de Aliomar Baleeiro.
Por isso mesmo, mcre_ce relevo o discurso que proferiu
dência sente-se_no_dever de alertar os presentes para o núm'ero
no dia 4 deste mês, no ato Oe sua posse na Presidência do
avultado de matérias coristantes da Ordem do Día.
No Avulso agora distribuído aos Srs. Senadores, mais SuperiOr Tribunal Eleitoral, o Ministro Paulo Brossard. É
uma peç·a em que a sobriedade do juiz se casa com a vibração
de 40 proposições aguardam deliberação por parte do Senado
do homem público.
Federal.
Acentuando que há 60 anos foi instituída a Justiça Ele:itoA Mesa recomendou à Secretaria-Geral que não acresrai, o eminente juiz daí partiu para pôr ein relevo alguns
cesse esse número, para que não ficasse mais difícil a expliaspectos da nossa vida política !la primeira, na segunda e
cação da Casa para esse absenteísmo que se registra no Senado
na República _atual. Salientou as_ variações da legislação, a
Federal na apreciação dessas matérias. Lembro, por oportuno,
diversidade do procedimento eleitoral, os vários males que
que nos encontramos próximos do término da primeira etapa
nos têm acompanhado.
da atual Sessão Legislativa. Importantes proposições foram
A certa altura, assinalando _a multiplicidade de leis que
votadas hoje na Câmara dos Deputados, o que deu uma denos têm regido nesse domínio, observou o Ministro Paulo
monstração inequívoca de eficiência. Esta Casa deverá receber
Biossard:
esta matéria possivelmente ainda na tarde de hoje. Como
o primeiro item, agora questionado com esses sucessivos pedi"Se leis em catadupa fossem capazes de_ fazer partidos de verificação de quorum, embarga a pauta da Ordem
dos, tê-lo-íamos grandes e fortes.. ContUdo,_ a lei não
do Dia, cm razão de preceituação constitucional. a Presidência
pode tudo, especialmente nessa área que apresenta essente-se no dever de advertir à Casa de que o que está em
quisitas singularidades. Como ímã, ó partido deve
jogo, não é apenas esta matéiia, é a própria imagem do Senado
atrair e manter unidas partículas humanas celulares,
Federal. Daí por que volto a insisti_r-=ju-nto-âS Lideranças e __ _
sem embargo de sua diversidade, ter a unidade e mobilia todos os Srs. Senadores: antes de adotar as providências
dade_ d~_ 1,1m e~ército eJ;Il campanha. Seus condutores
regimentais cabíveis, para garantir o quorum ·nesta Casa; a
têm de estar atentos a tudo e a todos. _Solidariedade
Mesa volta a advertir os Srs. Senadores de que poderá real__e disciplina firmes, q_~e_ lhes assegure coesão, há de
mente aplicar as sanções indispensáveis que garantam a preexistir de alto a baixo por fios invisíveis, fortes como
sença, neste plenário, dos Srs. Senadores.
·
o aço, mados como a seda_.__ É__ uma__ entidade abertc;~..
Qualquer um nele pode entrar e dele pode sair. Deve
Até aqui, a Mesa tem contemporizado pór ente"nder que,
conquistar o favor popular, de modo a obter o maior
muitas vezes, se trata ·de uma obstrução parlamentar; mas,
número de votos, mas deve ser também e simultaneana iminência em que nos- encontramos do termo da primeira
mente um condutor de vontades, um modelador de
etapa da Sessão Legislativa, a Mesa terá que adotar as proviopiniões."
dências ·que resguardem, sobretudo, a imagem de eficiência
do Senado Federal.
Essa observação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é tanto
mais procedente quanto, infelizmente, nos dias atuais não_
A Presidência comunica aos Srs. Senadores que tinha
a intenção de convocar, para a noite de hoje, sessão extraor- temos partidos que sejam condutores de opinião nem modeladinária. a fim de apreciar cinco indicações, sendo duas para dores de vontades.
embaixadores c três para Ministros de Tribunais Superiores.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-nie V. Exa um aparte?
Os três Ministros aguardam há_ cerca de 25 dias a manifestação
O
SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o aparte a
do Plenário da Casa. Porém, diante da inexistência de quorum,
V.
Ex'
a Mesa não se sente encorajada a convocar sessão extraordinária às 18h30min de hoje, porque poderá ser reeditado
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Josaphat Mariaté mesmo para a apreciação de autoridades. o pedido de
nho, tinha eu ciência de que V. Ex• se reportaria, na tarde
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de hoje, ao magmfico pronunciamento do Ministro Paulo
Brossard de Souza Pinto, ao empossar-se, na última ql':ntafeira, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Digo
a V. Ex• que ouvi embevecido o discurso do Ministro Paulo
Brossard, que foi Uma peça marcada pelã absoluta precisão,
em termos de colocações, sobre a re_alidade político-eleitoral
do País. Tenho absoluta certeza, Senador Josaphat Marinho,
de que, à frente _da Justiça Eleitoral, Paulo Brossard terá
uma judicatura brilhante, coadjuvado, ali, ROr expressões como Sepúlveda Pertence, José Cândido CarValho e os outros
integrantes do_ importante Colegiada. Estou absolut~mente
certo, porque convivi- nesta- Casa, durante oito anos, com
o Ministro Paulo Brossard, acoi:npanhd a suã -trãjetória em
outros postos- que--s. Ex~ ocupou na vida pública brasileira
e posso realmente prognosticar que, como magistrado integérrimo, terá uma atuaçáo proficierite- e brilhante à frente do
Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Mauro
Benevides, o aparte de V. Ex~ confirma, dando o brilho que
eu não_ podia dar, o julgamento a respeito do pronunciamento
do Ministro Paulo Brossard.
É de assinalar-se mesmo que, fazend-~_~quela apreciação,
o Ministro Paulo Brossard, na verdade, julgava os_ partidos
de outrora e os_ partidos de hoje, traçava-lhes o perfil tal
qual eles têm exiStido entre nós, sem que conquiStem a condição de instrumentos de governo.
Por isso, adiante, S. E~ assinalou:
"Como parece ser do nosso feitió -Oscilar do zero
ao infinito e -do infinito ao zero, ontem-eram dois e
não mais de dois e hoje são vinte, com regiStro definitivo, quatorze com regiStro ·provisórío, e seis com Os
seus registros em--processamento. Pergunto-me, às vezes, existem, no Brasil, 20,40 correntes de pensamento,
distintas e caracterizadas, de molde a converterem-se
em partidos; indago-me, com esse número de partidos.
algum pode governar com maio!l_a parlamentar; questiono-me mesmo se haverá democracia que resista a
tamanha abundância de partidos, tanto mais quando
a lei de Gresharn, segundo a qual a moeda má expulsa
a moeda boa, vale tanto no mundo das firianças como
em outros mundos."
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- OuÇo o nobre Senador
João Calmon.
O Sr. João Calmon- Senador Josaphat Marinho. também tive o privilégiO de acompanhar o .empolgante torneio
oratório _que nos deslumbrou na posse do Ministro Paulo Brossard na Presidência do Tribunal ~uperior Eleitoral. Realmente, o pronunciamento· desse fulgurante orador é uma peça
antológica e inesquecível. Houve um tema que certamente
V. Ex~ irá-focalizar no decorrer de seu discurso, que foi a
análise feita pelo orador sobre a influência avassaladora do
poder económico nas eleições em nosso País. Esse fenómeno
não ocorreu. obviamente, apenas no último pleito. Tem sido
uma constante na vida democrática do Brasil e, nas últimas
décadas, creio que esse fenômeno tenha se agravado de maneira alarmante. Ainda hoje, acompanhei os debates e as inquirições na CPI sobre as denúncias envolvendo Paulo_ César Farias, Pedro Collor e outros de menor projeção. Lembrei-me,
então, dos comentários do Pre_sidente Paulo Brossard. O dis-
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curso que V. Ex\ em momento de feliz inspiração- como,
por sinal, são todos os da atuação de V. Ex" nesta Casa-,
está pedindo para que seja transcrito nos Anais do Senado
é uma peça de_tamanha importânéia·que deveria ser encaminhada àquela CPI, já que a imprensa, em virtude do elevado
custo do papel, não a publicou na íntegra. O encaminhamento
desse discurso do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ex-Senador Paulo Brossard, seria uma contribuição inestimável, porque todos nós sabemos que nenhum partido, mas nenhurit partido mesmo, cumpre, no País, as exigências da legislação eleitoral sobre a utilização de dinheiro nas campanhas.
Essa é uma rotina que não começou néin na décadã passada
nem há duas décadas. Ocorreu no passado remoto, ocorreu
no passado próximo, vai ocorrer· nas eleições municipais e,
depois, nas eleições d_e caráte_r_ nacional para escolha de senadores, deputados, -governadores e do sucessor do Presidente
Fernando Collor de Mello. V. Ex~ presta uma justíssima homenagem ao nosso ex-Colega desta Casa, o Senador Paulo Brossard. Conhecendo S. Ex• como conheço, estou certo de que
a sua atuação à frente do Tribunal Superior Eleitoral será
marcada de maneira indelével, pois não ficará apenas na teoria, na defesa de uma doutrina, mas irá às últimas conseqüências. Essa a minha profunda convicção, no momento em
que V._ EX" enriquece os Anais do Senado com a incorporação
-da oração ine_squecível _do ex-Senador Paulo Brossard. Obrigado_
O SR. JOSAPHAT MARINHO- A propriedade de seu
aparte, nobre Senador João Calrnon, é tanto maior quanto
V. Ex~ acentua que o Ministro Paulo Brossard, na análise
que fez dos nossos males políticos e eleitorais, também ressaltou o··problema do uso abusivo do dinheiro nas eleições. Sem
dúvida alguma, a expectativa que todos temos é de que sua
crítica de hoje há de traduzir-se, amanhã, na adoção de providências como Presidente do mais alto órgão do Poder Judiciário Eleitoral no País, no sentido de opor embargos definitivos ao descomedimento do poder econômico no processo
eleitoral.
O Sr. Jarb3s Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço y_ Ex• como
muito prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passaririho- Eu aguardava, nubr_e Senador
Josaphat Marinho, qu__e V~ Ex• prossegffisse um pouco--mais
no seu discurso, na apreciação do_ pronunciamento do nobre
Ministro Paulo Brossard. Mas no ponto exatamente _em que
V. Ex~ se referiu a essa quantidade desmesurada de partidos,
sem nenhuma correlação com uma fragmentação Qoutrinária
ou ideológica que a justificasse, gOstaria de dizer a V. Ex~
que, amanhã, farei urna palestra, em determinada área das
Forças Armadas, a respeito de partidos políticos e vou servirme do discurso do ex-Senador, hoje Ministro, Paulo Brossard.
Quando era meu Presidente de_ Partido ~-e _excelente Presidente de Partido- o Senador José Sarney, na época, e eu
era Líder aqui do Governo, votamos a queda do bipartidarismo. E, naquela altura, _o_ nosso objetivo era partir para
o multipartidarismo, mas não para uma atomização de legendas, que o Ministro Paulo Brossard acabo_u chamando de legendas de aluguel - ou algo próximo disso - como se os
partidários entrassem em albergues noturnos, saindo pela manhã sem conhecer o seu colega do lado. Mas note_ V. Ex•,
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naquela altura, o que fizemos nós, como governo na: época,
todos envolvidos na decisão'? Era preciso trazer para o Brasil,

como dizia o Presidente João Figueiredo, os brasileiros. Ele
dizia: "Lugar de brasileiro é no Brasil". Então; os exilados
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de Urna revisão do quadro Partidário, para que não_ se véja,
como no seu pronunciamento foi salientado, a criação já de
quase 40 partidos, alguns dos quais com denomiriação até
irrisória. Isso, evidentemente, não pode nem deve continuar,
em benefício da seriedade da vida públiCa. Mas não quero
estender-me nessa matéria. que ocuparia o conteúdo de todo
um discurso.
O Sr. José Samey- Permite V. EX'/ u_m aparte?

deviam voltar para o Brasil, c o projeto de anistia apresentado
e sustentado aqui por nós era bem mais generoSo que o
projeto de anistia do MDB. Enquanto o projeto do MDB
da época não anistiava Carlos Prestes, Miguel Arracs ou o
engenheiro Leo_n_el Brizola, o nosso projeto anistiava a todos.
O objetivo seria eXãtainente fazer com que cada rio ideológico
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muita honra,
corresse no seu curso. Como_ não eram muitos - entre as
nobre Senador José Sarney.
definições topográficas que tanto me ab-õrrecem. direita, esO Sr. José Sarney- Senador Josaphat Marinho, é com
querda, centro, meio-centro, centro-esquerda e centro-direita
grande satisfação que aparteio V. Exa, um dos homens mais
-esperávamos que houvesse um número relat_ivo de partidos
cultos_e mais de_dicados à análise do pensamento político-do
exigentes. Na .Constituinte, porem, quando_ nãO contáVamos
nosso País. Não tive o prazer de estar presente à posse do
ainda com a inteligência cintilante de V. Ex~, fui- p_arte de
Ministro Paulo Brossard como Presidente do Tribunal Supeuma discussão na Comissão de Sistematização em que se prerior Eleitoral. Mas tenho absoluta certe~_ de _que S. Ex~ dará
tendia fazer uma limitação pela legislação. Confesso a V.
ao Brasir tranqüilidade institucional, comandando um dos seEx~ que eu era muito partfdário da Lei Fundamentai da Alemafores mais importantes, o Tribunal Superior Eleitoral, àquilo
nha Federal, que exigia, para- que o pàrtido·--pt{dcsse existir
que diz respeito à legitimidade da representação no País. O
e sobrexistir, um rníriiino de 5% dos votos nacionais. Ali~
Ministro Paulo Brossard tem dado à Nação uma contribuição
naquelas últimas cadeiras, Senador Josaphat Marínho, nos
de extrema importância. Nesta CaSa, se tivermos que arrOlar
reunimos para discutir essa minériã:-Fui chamado, porque
cinco entre os maiores oradores parlamentares de toda a histótinha sido alçado_ pelos partidos maiores a _uma_ vice-presiria do Senado e da Câri:J.ara dos Deputados, haveremos de
dêncfa da ComiSsão de Sistematização: E qual era o perigo?
incluir o Senador Paulo Brossard.
O perigo, segundo os que nos convenceram, era de que os
partidos comunistas acabariam não tendo legitimação pela
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sem nenhuma dúvida.
falta de número de votos nacionais. ConsC:qíielitmente, acabariam tendo que se abrigar no MDB, outra vez, como frente
O Sr. José Sarney- Naturalmente que, nessa lista, colopartidária. E nós cedemos a isso. _Não sei se agora, na rCvisão
c_aríamos Rui Barbosa, Ferreira Viana, o Conselheiro Nabuco
constitucional, se poderá pensar em uma modificação dess_e
de Araújo e, entre os mais recentes, Carlos Lacerda. Mas
quadro. Antes da Revolução de 30 _os_ partidos eram regionais:
em qualquer lista que se faÇa não poderá deixar de constar
o velho PRM, o PRP, o Partido Liberal no Pará do então
o nome do atual Presidente do SupeiiOi Tribunal Eleitoral
major Magalhães Barata, que de liberal nãq tinha nada, Decomo un;t dqs maiores oradores parlamentares de toda a nossa
pois passamos a ter_ partidos nacionais, e eles só poderiam
história. Não é somente um intelectual o Ministro Paulo Brosser partidos nacionais se tivessem realmente uma represensard, não é somente um grande político; mas também um
tação no caleidoscópio.eleitoral brasileiro que justifkãsse o
grande pensador polítko. E um homeiti cJ.ue sempre procurou
nacional e não o regional. Não sei qual seria a oPinião de
abordar os assuntos mais importantes dentro da política, aqueV. Ex• a partir âo momento em que examina esse discurso
les que nos levam à reflexão. a uma constante indagação.
realmente magnífico do MinistrO Brossard. Existem, se não
É o seu trabalho sobre impeachment, um clássico na nossa
estou equivocado, 20 partidos com representação na Câmara
literatura jurídica. E, ao abordar o tema dos partidos políticos,
e 10 com representação-no Senado. De maneira--que, desses
o Ministro Paulo Brossard certamente levanta um dos mais
40 que estão aí, pelo menos a metade estará representada
importantes temas de hoje, um dos que mais são colocados
já na Câmara dos Deputados. Não sei quantos têm distinção
à-indagação política do mundo: a crise dos partidos políticos,
de natureza ideológica- ou doutrinária. Nisso, eu considero
ess~ ç:rise pela qual atravessam todos os parlamentos e que
realmente o que V EXi' está reproduzindo do pensamento
já Se ·este:Ode há muito tempo. Devemos lembrar_que o velho
do Ministro Brossard irreprochável. Não temos 20" correntes
WaShington, quando passou a Presidência da República, no
ideológicas nem doutrináriaS nõ País. Pior airida, há pessoas
seu célebre discurso, advertia o seu sucessor-e a nação amerique entram para o Partido e, obrigados pela legislação a aceitai'
cana contra Os partidos políticos. Dizia ·serem eles danosos
o programa do Partido e o seu estatuto, não lêem nem um,
- era a mentalidade daquele tempo - à própria forinaÇão
nem outro. Esse, infelizmente, é o quadro da política brasi~
do sistema demoCrático. Aqui mesmo, no Brasil, quando lanleira, mas talvez não seja só brasileira. Peço desculpas por
çamos a política - diz-se - dos governadores, seu fundater-me estendido no aparte a V. Ex~
- menta; expresso pelo velho Rodrigues Alves, era justamente
a necessidade de ha ver uma união dos governadores contra
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sou-lhe grato pelo
aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho. E posso acrescentar
os partidos políticos. Na verdade, não temos demoçracia forte
sem partidos políticos fortes. O grande problema do Brasil
que sou partidáriõ de reforma profunda no quadro eleitoral.
Se de meu voto apenas dependesse, extinguiria todos os atuais
é certamente _a falta de um si!)tema partidário que dê sustentação à estabilidade política do País. E essa falha advém do
Partidos, respeitados os mandatos de seus representantes. para
fato de não termos tradição "de partidos nacionais. Temos
que outros se criassem dentro de novas fórmulas e exigências
uma tradição de partidos regionais, como teve oporturiidade
e, conseqüentemente, de novo modelo. Em momento próprio
tratarei desse assunto . .
de salientar o Senador Jarbas Passarinho. Lembremos que
No momento, o que desejo assinalar, e que o próprio
é de 1946 a primeira referência sobre partidos naciori.aíS, atradiscurs-o--do Ministro Paulo Brossard acentua, é a necessidade
vés do projeto Agaril.enon Magalhães. Depois disso, passamos
L
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a ter partidos nacionais. Não eram, na realidade, nacionais,
mas partidos regionais que atuavam em cada Estado como
uma salvaguarda para legendas e descontentes. O PL, por
exemplo, era um partido do Rio Grande do Sul, embora tivesM
se na Bahia uma grande representação; o Partido Republicano
era, sem dúvida, um partido de Minas Gerais, fund:ido por
Arthur Bernardes; o PSP o partido de Adhemar de Barros.
Enfim, tínhamos partidos naCionais. Mesmo quando criamos
os dois partidos, através de uma legislação rígida, por ser
tradição regional_ de partidos tão grande, foram criadas as
sublegendas, que nada mais eram do que a ressurreição dos
partidos estaduais através da sigla de partidos nacionais~--o
Ministro Paulo Brossard aborda um dos assuntos mais importantes e V. Ex~, neste instante, trazendo ao conhecimento
do Senado o discurso do Ministro Paulo Brossard, levanta
também um tema que deve ser permanente na preocupação
de todos nós. Sem partidos políticos fortes jamais teremos
uma democracia e uma instituição livre de riscos. Quero, final~
mente, dizer a V. Ex~ o quarito é agradável para todos nós,
mais uma vez, a presença do Ministro Paulo Brossard à frente
do Tribunal Superior Eleitoral, por ser um homem que, ao
lado das suas qualidades intelectuais, con-segue ~r harmonia
de sua personalidade através da dignidade e da probidade
com que sempre exerceu a vida pública neste País. Muito
obrigado,
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex•, Sr. Senador
José Sarney, fala com autoridade tanto mais alta, porque Paulo
Brossard foi Ministro de Estado no seu Governo, e- sua -experiência de administrador pode atestar das inconveniências do
vigente quadro partidário no País.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. EX~ Uni-ãparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço y;~Ex•, nobre
Senador Pedro.Simon.
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Congresso Nacional naquilo que for necessário paia que essa
realidade_ desapareça. O Ministro Paulo Brossard, pela sua
autenticidade como legítimo representante do que há de melhor na política brasileira --:- aqui neste Senado da República
como Líder da Oposição, no GoVerno dó-Fresidente José
Sarney como Ministro da Justiça, não tenho qualquer dúvida
de que hoje como Presidente do Superior Tribunal Eleitoral
- é uma absoluta garantia de que o próximo pleito, a política
eleitoral, a administração eleitoral, daqui para o futuro, haverá
de experimentar urna seriedade, uma compostura, uma integridade, uma renovação que há muito estávamos esperando.
Meus cumprimentos a V. ~x~ pelo tema que está abordando
agora. Não falarei mais para não lhe roubar o tempo, porque
prefiro ouvir e aprender do que falar. A respeito desse tema,
sobre a política dos partidos, V. Ex~ é o homem que tem
autoridade para, logo _ali, em uma próXiina Oportunidade,
abrir o debate, para que, efetivarnente, possamos discutir esSa
s, de certa forma, possa fazer um pouco de mea culpa e urna
al:).~lise real do que podemos fazer para melhorar para
melhorar não, porque não dá para falar em melhorar o que
é péssimo - para renovar, pãra modificar, para alterar esse
doloroso quadro partidário que, como muito bem disse o Senador Sarney, é urna realidade deste País ao longo da sua história. Não ternos tradição partidária, nunca tive~9:s. Na minha
opiníãO -pessoal, quarldo começávamos a
quando o PSD
deixava de ser o partido interventor do Dr. Getúlio Vargas
e passava a ser um partido rural; quando a UDN deixava
de ser o partido de oposição, o partido composto por inimigos
do Dr. Getúlio Vargas e passava a ser um partido da aristocracia, ou seJa do que for, e o PTB deixava de se_r um "partideco" do Dr. Getúllo Vargas e passava a ser um partido
dos trabalhadores, foram dissolvidos os partidos, extinguiram-se os partidos e foram criados a Arena e o MDB. Houve
um determinado momento em que tudo poderia ter sido feito,
em que nós poderíamos ter acertado se na hora de se extinguir
a Arena e o MDB o tivésseinos feito isto é no :tnomento
· da convocação da Constituinte. Convocada a Constituinte,
extinguiam-s~a Arena e_ o MDB e se criariain os noVos partidos. Partiríamos, então, no momento exato . . .:. . e quis até
a fatalidade (Deus_ me perdoe!) a morte do Dr. Tancredo
e que o Dr. Sarney assumisse uma posição de isenção com
relação ao quadro partidário. Se isso tivesse acontecido naquele;_~omento, teríamos um quadro partidário que não estaria
basé"ado em fatos - não seriam os partidos como ·a Arena,
o partido da Revolução, e o MDB, o partido contra a Revolução. Eles se constituiriam em torno de um mínimo de idéias.
Creio qüe esse te"inã ninguém rile1h6r do que V. Exa pode
debater, ninguém melhor do que V. Ex~ pode iniciar e esse
é o tipo de tema que, no Senado, temos a responsabilidade
e a obrigação_ de debater. Meus cumprimentos a V. Ex~ E,
através do seu pronunciamento, nossa solidariedade, nosso
carinho e nossa admiração pelo discurso e, mais do que por
ele, pela posse_ e pela garantia que nos dá a assunção de
Paulo Brossard à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

ter:

O Sr_. Pedro Simon- Felicito V. Ex~- pela oportunidade
de trazer o pronunciamento do MinistrO Paulo Brossard e
pedir sua ihscriçáo nbs Aõa.is do ·senado. É importante e
bom que o pronunciamento do MinístrO Bfóssard ve~ha por
intermédio de V. Ex• ao conhecimento desta Casa! Não há
dúVida alguma de que se trata de um grande Senador a analisar
o pronunciamento ·cte um grande Ministro. ·a conhecimento
e a competência -de V. Ex~ lhe dão condições de fazer a análise
e· a dissecação de um pronunciamento tão importante- e tão
significativo quanto o_ do _Ministro Paulo Brossard. Razões
graves que me obrigaram ir a Porto Alegre me- impediram
de estar naquele momento, como era meu desejo e era minha
disposição';- presertfe à posse do Ministió Paulo Brossard e,
mais adiante, a um jantar que alguns amigos lfie ofereceram.
Por isso, não tive a oportunidade que V, Ex~ teve de assistir
a esse pronunciamento. Não há dúvida alguma de que pelo
que a imprensa publicou e pelo que se conhece de S. Ex~,
trata-se de um grande pronunciamento. Fala-se de uma questão _que está aí, e que hoje ainda uma CPI do Congresso
está abordando, que é a da caixinha dos gastos da campanha
O SR. JOSAPHAT MARINHO --Ao realçar as virtudes
eleitoral. O Ministro Paulo Brossard aborda o assunto com
competência, fazendo um desafio a todos nós. Na verdade, pessoais e políticas do Ministro Paulo Brossard, V. Ex~, nobre
o que S. Ex~ faz é um desafio. _Todos reconhecemos que o Senador Pedro Simon, tem a condição superior de fazê-lo
pelo conhecimento direto de conterrâneo, que lhe vem a_comcumprimento à lei não é real, que a realidade está muito
triste, muito à margem da lei e, no entanto, algo deve ser - panhando a brilhante trajetória política. Fico especialmente
contente, porque no oportuno aparte V. Ex~ já antecipou
feito. O Ministro Paulo Brossard disse que, como Presidente
do Superior Tribunal Eleitoral, aceitará esse desafio. Convém uma parte do seu proriunciamentO quando o debate sobre
que se dê daqui a solidariedade, o apoio, e a presença do os partidos políticos se travar nesta Casa. E o fez revelando
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o pensamento_ em ponto fundamental, ou seja, o de que não
nos adianta manter o que não é susceptível de renovação
adequada.
Poderia, Sr. Presidente, à luz sobretudo dos comentários
originários dos diferentes apartes, desdobrar a discussão da
matéria e considerá-la à vista do discurso do MiriiSfrõ Paulo
Brossard. Não vou fazê-lo, porém, inclusive para que proporcione a todos os membros desta Casa que nãO tiveram a sorte
de ouvir o discurs_o, a satisfação de lê-lo, na íntegra, como
novidade.
Quero, entretanto, salientar que nesse discurso há uma
parte que merece relevo especial. :É a declaração de justiça,
de quem hoje estã afasta-do da atividade política e ocUpando
a função de magistrado na mais alta Corte de Justiça do País,
aos que conheceu nas duras pelejas da vida partidária. É
assim que aos políticos~ seus contemporâneos, se referiu o
Ministro Paulo Brossard.
"Em mais de quarenta anos, tendo sido Deputado
e Senador, SecretáriO e Ministro de Estad9_~ vivido em
plena normalidade institucional e no abafadiço regime
do arbítrio, a luzes diferentes, vi os m-esmos homens
e posso dizer que deparei bons e maus políticos. Melhor
diria, cidadãos bons e cidadãos maus. Mas, sobret~do,_
posso afirriüi{, Sob -o Cõmprornisso de dizer a verdade
e só a verdade, _que nesta seara, tantas vezes ingrata,
tive a fortuna de conhecer homens públicos de impecável dignidade e correção exemplar. Com muitos convivi e, confesso, guardo-lhes um_ profundo r~speito.
Haverá bons e maus políticos. sem dúvida, mas a todos
estigmatizar Com o label de improbas e desprezíveis
é que me parece inverdade damoroSa, injuStiça patente
e leviandade perigosa. Desgraçado do País se_ fosse
assim."
-- ---

O que devemos agora esperar é que outros juízes da
envergadura de Paulo Brossard falem com a mesma firmeza,
com a mesma clareza c com a rn,esma dignidade.
Neste momento_._ S_r.__ Presicl~:ntc, tendo apenas trazido
ao debate alguns excertos do discurso._do Ministro Paulo Brossard. rogo a V. Ex~ que o considere lido e autOrize seja tfarfScrito nos Anais da Casa. É uma peça que merece ser lida.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não; nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy -No momento em que V. Ex•
registra o pronunciamento do Ministro Paulo Brossard por
ocasião de sua posse na Presidência do Tribunal _Superior
Eleitoral. Lembro-me da primeira eD.trevísta que o Ministro
Paulo Brossard concedeu.. quando designado Ministro da Justiça pelo Presidente José Samey. Naquela época, ele enfatizou
que_ um dos seus principais objetivos seria o de tentar que
no Brasil fosse coibido o abuso do poder econômico nos processos eleitorais. O ex-Presidente e hoje Senador José Sarney
certamente se lembrará que, se não foram exatamente essas
as palavras, pelo menos era esse o sentido pretendido pelo
então Ministro Paulo Brossard. O qUe gOstãria de ressaltar
é que nós ainda fiCamoS inU.üo longe e distantes de. atender
ao objetivo traçado. As eleições que ocorreram riesse período,
embora em um clima democrático, embora em um clima em
que elas foram ass_eguradas, embora em um clima em que
houvesse possibilidade dos partidos se organizarem, de os
partidos que antes eram considerados ilegais, tOdos poderem
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se organizar neste País, em que pese tenhamos uma legislação
que permite aos partidos representados poderem se utilizar
dos meios de Comunicação, a fim de que cada um de seus
representantes--e candidatos possam expressar os seus pontos
de vista. A verdade é Ql.!e _ainda existem diferenças- muito
grandes no que diz respeito a- este aspecto. Nesta Comissão
Parlamentar de Inquérito que atrai a atenção· de todos os
brasileiros sobre as atividades_ do Sr. Paulo César Farias, especialmente porque foi ele o coordenador administrativo e fiilan-~iro da campanha do Sen_hor Fernando Collor de Mello,
a-refletir sobre isto. Ainda por ocasião do depoimento do
Si. Paulo César Farias ele mesmo disse como empresas pagaram despesas de materiais gráficos ou de camisetas. E foram
as suas próprias palavras que_ colocaram que a lei eleitOral
era algo quase que inexistente,- ele a qualificou Como uma
lei hipócrita, isso nas palavras do coordenador administrativoe financeiro .. O coordenador que, embora assim se definindo,
não assinou, não encaminhou e não consta o seu nome no
relatório encaminhado ao Tribunal Superior EleitOral cOrri
o- -demonstrativo das finanças das campanhas. Isto tudo, eu
estou falando, prezado Senador Josaphat Marinho, para dizer
que ainda estamos longe de termos, no Brasil, uma democracia
mais próxima do que se constitui o anseio de todos nós e,
inclusive, do objetivo do Ministro Paulo Brossard, o qual
nunca esqueci, falado do primeiro dia, ou pelo menos, às
vésperas de sua posse como Ministro da Justiça do Presidente
Sarney. Espero, Senador Josaphat Marinho, que agora, nesta
posição, onde mais forte será a responsabilidade do Ministro
Paulo Brossard, tenha ele a oportunidade_de, com muito rigor,
de olhos muito abertos, de ouvidos muito atentos, ser extremamente determinado no objetivo que eu acredito ele tenha
e que está expresso nas palavras do discurso que V. Ex~ está
colocando_. Portanto, estarei muito atento ao desempenho do
novo Presidente do Superior Tribunal Eleitoral.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex•, nobre Senador
Eduardo Suplicy, alude a outras palavras de Paulo Brossard,
igualmente dignas como as do discurso agora sumariamente
apreciado. Em verdade, não se deve ter dúvida de que, na
medida de suas atribuições, o Ministro Paulo Brossard procurará dar conseqüências às críticas que sobriamente formulou
no discurso.
O Sr. Marco Maciel- Pe_r_mite-me V. Ex~ u:n aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o nobre Senador
Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Josaphat Marinho,
desejo, a exemplo de outros colegas, associar-me às palavras
de V. Ex~ quando solicitá à Mesa que seja consigíüido nos
Anais da Casa o discurso que proferiu ao assumir a Presidência
do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Paulo Brossard,
ex-Senador da República, ex-membro portanto desta Câmara
do Congresso Nacional. Eu não tive oportunidade de ouvir
o discurso de S. Ex\ não pude permanecer o tempo que
desejaria na solenidade de sua posse, mas, li depois,- através
do noticiário da imprensa trechos do pronunciamento feito
pelo novo Presidente do TSE. Devo dizer que S. Exa feriU~
tocou .questões extremamente importantes que estão, inclusive, a desafiar a argúcia dó nosso disCernimento, nOS -que
estamos incubidos nesta Casa, juntamente com a Câmara· dos
Deputados, de oferecer uma nova lei eleitoral, ~ma nov~
lei partidária aó País. Acredito que esta seja uma questão
fundamental para que consigamos ter êxito nesse esfofço que
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vem sendo feito, dê forma paciente e mais dete"fln.inada, para
consolidar um processo verdadeiramente democrático em nosso País e para dar às instituições a robustez de que carecem
para que possam fazer com que o País assegure a verdade
eleitoral, para que· o País tenha na representação um dos
instrumentos mais importantes de aferição da vontade popular. Devo dizer a V. Ex~ que os comentários produzidos por
V. Ex~ sobre o discurso do Ministro Paulo Brossard são considerações extremamentes oportunas também, porque ferem
aspectos do discurso do Ministro e, de alguma forma, ajudam
a fazer com que nos conscientizemos mais do que da necessidade, da imprescindibilidadc de olharmos essa questão aqui
dentro do Congresso Nacional. Espero, como existem projetas
tanto aqui quanto na Câmara, relativOs, por eXemplo, à reorganização partidária, financiame.nto das eleições_, que é uma
questão só falada na época das eleições, dos pleitos, mas
é uma coisa qUeTealmente-preciSa de uma disciPlina, de um
tratamento semelhante ao que outros países já encontraram.
A questão, por exemplo, da própria representaÇâo do siStema
eleitoral, todas questões que dizem- respeitO à- própria formação e .origem da atividade _pública e que necessitam de um
adequado disdplinamento._ Não me conformo, por exemplo,
em ver viscejar em_ nos_S9 País um Estado p~rt_idário fragmenrizado, onde pululam as chamadas "legendas de aluguel".
Digo sempre que hoje, no País, é mais fácil fã.zer um partido
do que -organizar uma microempresa. Também não consigo
compreender como, até hoje, ainda não conseguimos definir
um sistema eleitoral que seja mais consentârieo coin o sistema
de governo que praticamos e acho, inclusive, que isso é crucial,
tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo, mas,
sobretudo, no parlamentarismo. Acho até que aqueles que
defendem o parlamentarismo deveriam, cada vez mais, ter
mais do qu_e a consciência, a convicção ou _a certeza de que
é fundamental rever o sistema eleitoral, porque, sem isso,
se a proposta parlamentarista passar, não conseguirá se consolidar. Então, acho que as palavras de V. Ex•, sem querer
me alongar, são extr_emamente oportunas na medida em que
permitem fazer com que todos reflitamos sobre essas questões.
Acho que está na hora de fazermos aquilo que está na Bíblia,
em Isaías, que é necessário racíôciriar conjuntamente. Acho
que é necessário fazer Uma reflexão--cOrijunta sobre a questão
eleitoral, a partidária para que possamos reá.lmente consolidar
instituições verdadeiramente dem-ocráticas em noSso País, para que consigamos saif-dos sobressaltot!_ que __sà_9__ os pleítos
eleitorais em nos·sa Pátria, que tanto, de alguma _fomia, influem na má imagem de que desfrutam as instituições representativas, de modo especial o Legislativo, cjue tanto influem
na vida, na imagem dos próprios políticos, que de alguma
forma padecem, como conseqüência das distorções do processo eleitoral e p8.ftídáiio que temOs áinda vigente em nosso
País. Para concluir, gostaria de dizer a V. Ex~, sei que me
alongo no aparte, que devo também fazer uma consideração
que de alguma· forma me atinge, mas acho que não podemos
nunca deixar de fazer a autocrítica; acho que a Constituição
de 1988 representou, p-elo menos com relação ao aspecto partidário, um retrocesso, porque consagniniÓS-a irtãis tOtal atonia,
no que diz respeito à organização partidária e, de alguma
forma, retrocedemos um pouco também no que diz respeito
ao sistema eleitoral, pOrque inclusive deixamos de dar clareza
ao sistema eleitoral que cabia à COnstituinte tet definido,
por ser uma matéria, como diria Afonso Arinos, organicamente constitucional, por ser um assunto materialmente cons-_
titucional, que diz respeito à própria organização do Estado
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e, conseqüentemente, do seu braço politico, que é o Governo.
Concluo,_ portanto, dizendo a V. Ex• que como a revisão
que s_e aproxima está na hora, quem sabe, de corrigirmos
isso tudo e dotarmos o País de _um sistema eleitoral bipartidário
à altura dos desejos e das aspirações do povo brasileiro, porque
sem um subsistema eleitoral adequado, sem subsistema partidário correto, não temos um sistema político verOá.-áeirO e,
côllseqüentemente, democrático.

V.

O Sr. José Sarney- Senador Josaphat Marinho, permite
um aparte?-

Ex~

0 SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Sarney- Perdoe-me abusar de sua paciência,
Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador, não
há nunca abuso por parte de V. Ex~
O Sr. Jost{Sarõ.eY- QUero ap-enas trazer duas -pequeÕas
achegas ao seu discurso. A primeira, diz respeito ao teni3
leVantado aqui, pelo Senador Pedro Simon, sobre o número
de pãrticjos. Na realidade, no Brasil, temos procurado sempre,
atravésda lei, limitar o número dos partidos. Acredito naquilo
que Maurice Duverger já pregava: enquanto o Voto proporcional é atomizador doS" partidos; o voto distrital é fortificador
dos pã:ifidos, porque limita, na base, a _existência d()s_ tp.esmo_s~_
Ao- meSmo tempo ém· que se faculta a existência de quantos
partidos puderem ser formados, tem-se apenas um número
bem pequeno de partidos responsáveis pela estabilidade do
poder. A outra achega é no que se refere às palavras do
nosso ilustre Senador Eduardo Suplicy, a respeito do que
disse o Ministro Paulo Brossard, quando no Ministério da
Justiça, sobre a conduta do Governo nas eleições. Quero ressaltar o quanto me orgulho de_ ter presidido cinco eleições.
V. Er conhece perfeitamente, velho lutador das batalhas políticas, o quanto o Governo era aCusadO, neste País, de interferir
no processo eleitoral através da coação policial, militar, da
coação da administração públicã; da discriminação em relação
aos Partidos. Durante as cinco eleições que presidi, não tivemos um reCurso sequer sobre a colld"Uta do Governo a respeito
da interferência, da modificação da opinião do eleitorado.
Tivemos as eleições mais livres e, talvez, as ·mais amplas de
todo o Brasil. Conseguimos çlemocratizar bastante o processo
eleitoral brasileiro. Tanto assim que chegamos a oitenta milhões de eleitores. Acabamos com o problema do antigo título
nto reclamavam de ser deformador da atividade partidária.
modernizamos a Justiça Eleitoral. De modo que, hoje, temos
um dos sistemas mais atU:alizados, Com todos os recursOs técnicos de que podemoS dispor. Por outro fado, o cOroamento
dessas eleições foi, sobretudo, o fato de - em outros países
seria normal, mas para nós foi um avanço político extremamente significativo -·naS últimas eleições- termos cOnseguido que um operário, do Partido dos Trabalhadores, concorresse e- chegasse quase à Presidência da República, sem que
tivesse nenhum recurso, nenhum ataque. Tive todos os ataques que podíamos pensar que um presidente pudesse ter,
mas nenhum sobre a interferência do Governo, que se con_duziu colno absoluto magistrado, assegurando as escolhas do
povo brasileirO. Evidenteffiente, todos sabemos que o nosso
processo eleitoral sofre de deficiências. de deformações lamentamos - que, muitas vezes, causam a todos nós um
grande constrangimento. Muito obrigado.
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O Sr. Eduardo Suplicy -Permite V. Ex~ um aparte?
É só um breve adendo.
.. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muifa nonra
nObre Senador Eduardo S_uplicy.

- '

O Sr. Eduardo Suplicy - O sentido das palavras que
falei, Senador Josaphat Marinho e ex-Presidente e Senador
José Samey, era para registrar que considerei o avanço havido
durante o período do Senador José Sarney, na Presidência
do Brasil, muito importante. Eu próprio participei de eleições;
o meu Partido participou- c qUase chegou ao poder. Mas o
que eu gostaria de ver no Brasil é que as eleições se _façam
em clima ainda mais de;tnocrático, em que sej3 neutralizado
ainda com maior deterni.inação o abuso d,o poder económico
que, todos reconhecemos, ainda prevalece em muito, apesar
_
dos avanços. Muito obrigado.

O Sr. José Sarney- Obrigado a V. Ex•
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, sinto-

me Imensamente confortado por haver- tomado a iniciativa
de trazer a este plenário o pedido de _transcrição, nos Anais
da Casa, do disCurso do Ministro Paulo Brossard. Os apartes
que complementaram esse pronunciamento c que tiveram o
seu fecho admirável nas intervenções dos_Senador_es E_duardo
Suplicy, José Sarney e Marco Maciel, indicam em toda _a sua
extensão o_significado e a densidade dessa notável o_[ação.
Não se limitarem eles a a.ssinalar a beleza_ e a_qualidade
do discurso ...

O Sr. José Sarney- E a contribuição de V. Ex•
O SR. JOSAPHAT MARINHO- ....através das apreciações feitas, extraíram argurrlentos para algumas das nossas
questões fundamentais nb plano institUcional. Elas haverao
de ser aqui tratadas. No momento, o que vale, sobretudo,
é assinalar a oportunidade, a lucidez, a eleg~ncia, a exatidão
e o espírito de justiça da oração do Ministro Paulo .BrosSind.
Por isso mesmo, por toda gente, especialmente por esta Casa,
merece ser lido. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSAPHA T MARINHO EM SEU IJISCURSO.
Faz sessenta anos que a Justiça Eleitoral foi instituída
entre nós .. Se eu tivesse de indicar sua r~zão de ser, diria
que ela existe para assegurar a verdade eleitoral, que começa
com a limpeza do voto e termina com a representação popular
correta, passando, obviamente, pela intangibilidade do eleitor. É, por conseguinte, uma instituição nova e foi graças
à persistente pregação de Assis Brasil que veio a figurar entre
as reinvindicações da Aliança Liberal e a ser criada na mesma
lei que introduziu o voto secreto, a representação proporcional
e o voto feminino, o Código de 24 de fevereíro de 1932.
Depois da Lei Sara_iya, de 1881, que representou insígne
progresso em matéria eleitoral, a república, com o famigerado
Regulamento Alvim, o mais perfeito instrumento de fraude,
na expressão de _Carlos Maximiliano. entronizou a inverdade
eleitoral.
Escrevendo em 1906, o grande espírito de Sílvio Romero
verberava:
"o grau de corrupção e abastardamento a que chegaram os costumes eleitorais não é suscetível de descrição por pena de homem, (Realidades e Ilusões no Brasil, 1979, p. 192.)"
-
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Em verdade, o mal vem de longe; a eleição parece dementar as pessoas; já se disse que ela "suspende as garantias
da honr~", para repetir o Deputado Rui Barbosa quando,
na Cadeta Velha, defendia a eleição direta, Perfis Parlamentares, v. 28, p. 286_. Era mais ou menõ:s o que ouvi, mais
de uma vez, "em matéria de eleição o feio é perder".
Foi essa realidade que Assis Brasil retratou, no Manifesto
de_Montevidéu: sob as nossas leis
"ninguém tem certeza de ser alistado eleitor;
ninguém tem certeza de votar, se porventura foi
alistado;
ningúem tem certeza de que lhe contém_ o voto.
se porventura votou;
ninguém tem certeza de que esse vótb~ mesmo
depois de contado, _seja respeitado na apuração da apuração, no chamado terceiro escrutínio.
O que afirmara o exilado de 1925, veio a ser explicado
por Lindolfo Collor nõ Manifesto da Aliança Liberal;
"Eleições honestas impõem reconhecimentos ho·
nestes. O terceiro escnitínio tem sido uma das causas
mais flagrantes do cepticismo popular em matériã. elei~
torai. Deponhamos, entretanto, que se reconhecimen·
tos políticos têm sido praticados em todas as épocas,
no Brasil, isso se deve, em parte, à generalizada convicção de que os resultados eleitorais não representam,
também, a Iídima expressão da vontade do povo. Movemo-nos, assim, dentro das angúStias de um círculo vicio·
so: o povo não faz sentir a -suá vontade ·nas--urnas;
porque não acredita na eficácia de seu esforço; os políticos não se crêem- religioSailYéhte:" obrigados ao respeito
das atas eleitorais, porque não acreditam, por sua vez,
que nelas se manifeste ã indiscutível determinaçãO da
soberania nacional. Eis por que todas essas medidas
devem ser tomadas em conjunto, por forma que da
sua adoção decorra o início" de uma verdadeira vida
iLOVa n-ã República."

- Foi aSsiin durante os quarenta anos da chamada Repú~
blica Velha. A insegurança do eleitor, a incerteza no v_otar,
no apurar, no diplomar e no reconhecer. Do começo ao fim
do processo eleitoral, incerteza e insegurança. Isto coilt_ribuiu
poderosamente para a atrofia cívica e para a- degeneração
institucional, que terminou por- destruí·la; dou um exemplo:
Osvaldo Cruz nãO era eleitor.
Com propriedade, o MiniStro da Justiça Maurício Cardoso pode dizer, ao ser promulgado o Código de 32, que ele
representava a carta de alforria do povo brasileiro.
Sob esse ponto de vista, o Brasil progrediu a olhos vistos
com aedição do Código Assis Brasil e contiilui::n,1 a progredir;
lembro, a título de exemplo, a cédula ofiCial,- tão siiúples
e tão higiênica, e o acesso gratuíto ao rádio e a televisão,
em cujo R_rimeiro momento te-ve o mérito de reduzir o emprego
do dinhe_~ro nas eleições a_ níyel su12_or!~vel.
Excesso de dinheiro
Mas, parece que, pof obi-3- de algurit deus galhofeiro,
quando um problema é resolvido, surgem dois err. seu lugar.
E claro,_ não se pode fazer eleições sem dinheiro, mas o uso
do dinheiro tem tomado dimensões desm~suradas; talvez seja
o ·mais grave dos nossos problemas em matéria eleitoral e
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as tentativas para domesticáRlo tem' sido impotentes; basta
dizer que, de quando em quando, chegam a este Tribunal
caso_s_de abuso de poder económico, ou assim chamado; num
deles, certo candidato foi considerado inelegível pela Corte
regional porque, ele ou alguém por ele, teria dado três redes
a eleitores; três redes, não se sabe se de pescar, se de dormir ...
Sobre outro candidato pesava a acusação de haver alugado
um circo que passava pela cidade e aberto suas portas ao
público. Em compensação, casos notórios, po_rque desenroM
lados os olhos da Nação, de grossas quantias jogadas no mercado eleitoral, encontram verdadeira beatificação nas presta·
ções de contas de despesas eleitorais.
Acredito este seja-o pi:"ob1ema mais agudO, a ser enfrentado pelos que demandam eleições limpas; lembro-me do saudoso Octávio Mangahcjra, já' com os olhos -abertos para a
eternidade, dizer da tribuna da Câmara· preferir ó" voto falso
da República Velha ao voto pútrido daquele dias. O problema
pode ser examinado a várias luzes; limitar-me-ei a indicar
um traço: dada a pobreza e inorganicidade dos partidos, a
sua carência de quadros, o seu funcionamento intermitente,
quando se aproximam as eleições e su.rge \lffi canciidato a
candidato endinheirado, _abrem-se as portas para o andarilho ... que se dispõe a "ajudar" o partido; aqui, aluga uma
sede para o seu "comitê" que, secundariamente, será também
do partido; contrata um, dois, três ou mais funcionários, com
bons salários, acima da média local, parte dos quais chega
a ser pago antecipadamente; instala telefones. e. serviço de
som; um veículo é imprescindível, quem sabe dois, ou mais;
um pouco de dinheiro de contado, é_ clart), deve constar de
cívica "iniciativa; á.lí, o progresso se limita à colocação de carros,
com motorista, gasolina, durante os meses da campanha, à
disposição do correligionáriO prestimoso; e assim se vai Viciando e envenenando a fonte da soberania popular, prejudicando
pessoas da terra que melhor poderiam representar os interesses da região; ocorre que, muitas vezes, o dinheiro que
desse modo é gasto, prodigamente, não é bem havido. Dinheiro bem havido não se gasta assim. O mais grave_ç._ que quem
gasta assim, geralmente faz um inves_~imento._E o Oõm investimento é aquele que, com o retorno do capital aplicado_,_ em
breve tempo, traz sobejo adequado. Não esquecerei nunca
o que -ouvi, mais de _uma vez, de_ parlamentares de duas,
três; quatro legisl~turas,_ que não concorrcriapt à reeleição,
porque não tinham condições para enfrentar Os novos estilos
dos novos tempos, Este é um fato de _particular gravidade,
que, multiplicado, pode comprometer todo o arcabouço da
própria justiça eleitoral, que, ao ser instituída, representou
·
uma libertação da sociedade brasileira.
Dir-se-á que· estou a falar de aspectos miúdos,_ quando
há outros, de proporções desmedidas, verdadeiras nebulosas
de formas indefinidas, que invadem tudo e a tudo dominam,
transformando o que seria público em privado e confundindo
este com o particular.
Necessidade de Partidos

Enfim, ou poiqU:e·o-·sistema presidericial des~avorece a
formação e manutenção de partidos, como sustentava Raul
Pilla, ou por outros motivos, como a monumental falsificação
eleitoral institufda a partir do Regulamento Alyim, o fato_
é _que desparecem os partidos, que, nascidos e ordenados
nos tempos vulcânicos da Regência, atravessaram o Império
servindo a nação; tiveram formação espontânea e espontâneo
funcionamento, sem que existisse um só artigo de lei ou de
regulamento a disciplinar~lhes a existência. Sob a República
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havia em cada estado_ o partido do governo, todos com o
qualificativo de "republicano", e de_ outro lado manifestações;
oposicionistas, sem organiZação partidária, exceção feita _ao
Rio Grande do Sul; e já perto de 1930 a São Pauio, aliás,
associado ao do Rio Grande.
--Quando a República começava a dar frutos pouco republicanos, Assis Brasil, então no serviço diplomático, dirigiu-se
a Prudente de Moraes, seu comprulheiro de propaganda, di~
zendo-lhe a certa altura:
,-,
''a existência de partidos regular~s é necessida_deorgânica, moral e política de qualquer povo livre, pelo
menos tanto quanto alcança ã concepção contempo-·
rânea da arte de governar. É mesmo urna necessidade
material. Partido único é expressão absurda. Não há
partido senão contra partido. Se, depois de uma liquidação radical, tomo a que se deu na nossa Pátria com
a subversão do princípio monárquico, um partido se
forma- é condição de sua e_xistência que outro partido, se não o havia, surja em seguida e lhe venha disputar o terre-no. Sem isto, ·a Combinação se desagregará
fatalmente. Não é necessário apoiar com fatos _esta
afirmação, quã.ndo os fatos sãO dos nossos_ dias. Ainda
não temos partido digno do norne, porque não temos
tido partidos. Os nossos políticos têm pretendido o
contra-senso de esgrimir no ar, que a tanto equivale
a pretensão de viver coiri um partido só". (Catta de
27 de outubro de 1901, a bordo do ltaiatuba.)"
Terremotos SUcessivos

Foi assim até o terremoto de 1930, que de tudo fez terra
arrazada. Mas, deve ser salientado, mesmo depo!s do Códig9.
de 19~2, que imprimiu um novo feitio eleitoral, não se organi~ram os partidos, senão no estilo e à semelhança dos modelos
da República Velha. Cada interventor fez o seu e se consagrou
nas urnas. Mas é verdade_ também, que, desde então, movi~ _
men_tos sísmicos vêm periodicamente desarrumando as cois~
e_como nada se faz sem a ajuda do tempo e sem continuidade,
vamos chegando ao fim do século com uma deficiência· chocante em matéria de partidos. Nesse longo período, forçoso
é reconhecer, os períodos de anormalidade institucional foram
mais duradouros que os de normalidade; de mais a mais,
em certas emergências a legislação, de um casuismo tribuanal,
comprazia-se em institucionalizar verdadeira antropofagia po~
lítica, v.g., Ato Co-mplementar n' 16, de 1966, Lei n' 6.978,
de 1982; isto sem falar na supressão total dos partidos em
três ncasiões, 1937, (Decreto lei n' 37 e 59, Dec. 2.229, de
2-11-37 e 30-12-37), 1965 (Ato Institucional n' 2, de 27-10-65),
e 1979 (Lei n' 6.767, de 20-12-79).
Era natural que; especialmente num País onde a via asso~
ciativa não é a característica maior, os partidos existentes,
já defectivos, sofressem profundamente. Basta dizer que depoiS de 1945, só três, dos antigos, se restabeleceram (o PR,
o PL e o PC), e depois de 1965 nada resistiu à devastação
_ brutal, quãndo velhos partidos ressugiram na Alemanha, passado o nazismo, na Itália, após o fascismo, na Espanha, depois
do franquismo.
Se leis em catadupa fossem capazes de fazer partidos,
te-los-íamos grandes e fortes. Contudo, a lei não pode tudo,
especialmente nessa área que apresenta esquisitas singUlaridades. Como o imã, o partido deve atrair e manter unidas
particulas humanas celulares, sem embargo de sua diversidade; ter a unidade e a mobilidade de um exército em campa-
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presidência da República. Vinte anos de vida, de lutas. de
nha; seus condutores têm de estar atentos. a tudo e a todos;
experiências foram jõgados fora. Duas organizações prá\l"isó-solidariedade e disciplina firmes, que lhes assegure coesão,
há de existir de alto e baixo, por fios invisíveis, fortes como --nas, com atribuições de partidos foram novamente organizadas; como os resultados foram extremamente vantajOsos
o ·aço, macios como a seda; é uma entidade aberta; qualquer
para a parcialidade que distribuía e retiraVa: Cartas âe cidadaum nele pode entrar e dele pode sair; deve conquistar o favor
nia, o provisório se converteu em definitivo; até que o resulpopular, de modo a obter o maior número de votos, mas,
tado da dicotomia forçada tornou-se nitidamente desfavorádeve ser também e simultaneamente, um condutor de ventaM
vel; então, outra vez, e desta por via de lei, Lei n"" 6.767,
des, um modelador de opiniões. Como disse Raul Pilla, nome
20-12-79, e que era flagrantemente inconstitucional, os partique declino com saudade e admiração.
dos foram extíntos outra vez e as portas, até então, avaramente
"enganam-se os que aos partidos democráticos refechadas, foram escancaradas. Afinal, depois de tudo isso,
servam apenas o papel passivo de refletores da opinião
forçoso é convir não ser estranhável a paisagem lunar existente
política; eles são também os seus e_Iaboradores e_ ex.er~
em matéria partidária.
cem urna importante função educativa".
Como parece ser do nosso feitio oscilar do zero ao infinitO
e do infinito ao zero, ontem eram dois e não mais de dois
A segunda república, que teve a duração das rosas, não
e hoje são 20, com registrõ -definitivo, 14-Coin re_gistro prOViSóapresentou novidades no particular. A ditadura estado-novista
rio, e 6 com os seus registras em processamento. Pergunto-me
que a seguiu, foi lógica:_ ~>;tingUi~ os __ partidos e proibiu que
às v~zes, existerrp_10 Brasil \'_i_nte, quarenta correntes de pensanovos se formassem até -a promulgação da lei eleitoral; faculmento, distintas -e caracterizadas, de modo a converterem-se
tanto porém, em dispositiVo eScarffiíriho, que "continuassem
em partidos; indago-me com esse número de partidos algum
a existir como sOciedade civil para fins culturais, beneficientes
pode governar com maioria parlamentar, questiono-me mes-.
ou desportivos, desde que não o façam com a mesma denomi-:
mo se haverá democracia que reísta a tamanha abundância
nação com que se registraram corno partidos polítiCos", mas
de partidos, tanto mais quando a Lei d_e Gresham, segundo
mesmo elas ficavam proibidas, "ainda que destinadas ostensia qual a moeda má expulsa amoeda boa, vale tanto no mundo
vamente a outros fins, urria vez que- se VerifiqUe haver na -das finanças, corno em outros mundos.
organização o propóSitõ- próximo Ou_ reirioto_de.transformá-lo
Contudo, penso que o problema não está no número
em instrumento de propaganda de idéias põlíticas'~, Decremaior ou menor de partidos, mas na sua veracidade ou irrealito-Lei n' 37 de 2-12-37, Decreto-Lei n' 59 de 11-12-37, Decredade. O Brasil tem legendas em abundância, mas te[á parti~
to-Lei n' 2.229, de 30-12-37.
dos'? A esse respeito, o nosso país ocupa situaÇão sitigularíssima entre as nações.
Ficou assim prOscrita a atividade política e partidária até
Se me ocupo -deste tema, senhores ministroS, é cjue--ele
que, destroçadas na Europa as forças tot3.1itárias, em 24 horas
interfere seriamente com as atribuições da Justiça Eleitoral.
tudo voltou ao que era. Formaram-se dois grupos, germem
A lei exige que o Cidadão, devidamente qualificado, seja
de dois partidos, um que apoiava o_ estatu quo, outro que
filiado a um partido, por período que ela ffxa, para que pbssa
a ele se opunha. A lei eleitoral editada naquele ano, introduziu
ser candidato; os candidatos devem ser esocolhidos por conduas novidade.>: abolindo o candidato avulso~ impôs que todo
venções partidárias, sujeitas a regfas legais; escolhidos, devem
o candidato o fosse por meio de partidos, e exigiu que estes
os candidatos ser registrados na justiça eleitoral, se não houver
fossem nacionais. É claro que os partidos não se tornaram
nacionais porque assim o quis a lei, mas começou-uma expe- impugnação ou -se esta for imprOcedente; an-tes das eleições
os partidos têm acesso ao rádio e à televisão para propaganda
riéncia. As eleições deveriam realízar-se em dezembro, 2 de
e defesa de suas idéias, prõgr3:rilãS e Cãildidaturas; a lei assedezembro. Sob o império da necessidade, para o prélio das
gura mil e um recursos, que são processados e julgados p~la
umas, os partidos se organizaram contingencialmente. Nove
justiça eleitoral, com o fito de assegurar a verdade do voto
elegeram deputados. Uma espécie de força centrífuga passou
a exerce-se sobre eles, especialmente os maiores; normal- e do seu resultado, uma vez que a Constituição prescreve
que a representação popular há de atender ao sistema propormente, os partidos crescem e decrescem por aluvião; a comprovar a pouca s_olidez do terreno, verdadeiras avulsões se cional, tudo de maneira que se representem as correntes de
opinião em seUs rriatizes mais sigr.iificàtivos; ao cibo desse
verificaram. Seguiram-se eleições estaduais, municipais, fedelaborioso esforço, em sessão solente e públiCa, a JUstiça Elei~
rais ... novamente a lei da necessídade levou-os_ a se aliarem,
torai diploma os eleitos, tendo em vista a votação alcançada
a coligarem-se, alcançando vitórias, Iunatg'ãildo derrotas; e
pela legenda partidária e dentro dela os nela inscritos, ·de
como era natural os partidos foram se transformando no senmodo a alcançar-se a sua finalidade precípua, a verdade eleitido de suas afinidades reais ou de seus inte_resses imediatos;
toral.
embora origfnâfi.Os -de vertentes diversas foram cavando leitos
Para quê?
novos e tudo indicava que, em mais algum iempo, o Brasil
Para quê? Para nadâ.,.No dia seguinte, sem sanção de
teria entidades que começariam a tomar a feição de partidos;
qualquer natureza, tem-se permitido a eleito andarilhar de
aliás, as eleições que se realizariam em 1966 encarregar-se-iam
uma outro, de maneira que a verdade eleitoral e a represende reduzir drasticamente o seu número de partidos, em razão
taçãO proporcional, perseguidas escrupulosamente, sejam desde norma constante do Estatuto dos Partidos Lei n"" 4.740,
feitas, por ato unilateral de uma pessoa, como se o mandato
15.VII.65; dos 14 existentes, sobreviveriam 4 ou 5.
fosse de su_a propriedade exclusiva~ que dele pudesse usar,
gozar e dispor de maneira abusiva e ilimitada. O abuso de
Fazer, Desfazer e Refazer
Mas a deslealdade às instituições começava -a· fazer casa direito parece não ter aplicação aqui, logo onde a finalidade
e de um golpe, três meses depois de promulgado o Estatuto, pública é a nota marcante.
- O eleito-que sai do partido que o elegeu, sem desvestir-se
os partidos foram extintos; foi em 1965; não porque tivessem
defeitos, mas porque os dois maiores tinham candidatos à do mandato, causa-lhe lesão irreparável e o partido que recebe
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o transeunte se enrica com o alheio. Em direito isto tem
nome, chama-se enriquecimento ilícito.
Como ·os partidos podem ser bons, sujeitos que estão
a esse regime de flacidez? O mal, porém, é mais profundo
e não está neles_
Um dos_ equívocos mais freqüentes- CõnsíSte em supor
que os artifícios humanos sejam ou possam ser melhores do
que os homens. Como obras humanas, os partidos são miniaturas da sociedade. Neles, aliás, existe tudo o que nela existe
- o patético, O heróico, o dramático, o cómico, o sublime,
o burlesco _.. tudo o que o barro humano leva em si. Se
o fenómeno migratório existe a ponto de fazer de partidos
uma espécie de alberque noturno, em que as pe·ssoas entram
e saem sem conhecer o vizinho, é porque a sociedade os
tolera; não houvesse essa complacência, que chega a converter-se em anuência, e haveria de ser menor a sua assiduidade;
mas ainda cabe uma observação, desagradável, mas imperiosa:
por que o setor partidário e eleitoral há de comportar-se com
retidão _e_ higidez, se a corrupção dos costumes se insinua
e se alastra insolente e progressivamente, em todo o corpo
social, fazendo supor que não tardará o dia em que Petrõnio
seja autor lido nas escolas?
Gostaria de abordar tema de palpitante atualidade, a
aplicação da norma segundo a qual nas capitais e nos municípios com mais de cem mil eleitores, as Mesas Receptoras
serão também Mesas Apuradoras, Lei n"' 8.214, 24-7-91. Juízes
e Tribunais, inclusive o de São Paulo, têm levantando objeções, a meu juízõ-, -Séii<is- a'respeitó ae sua excelência, mas
não devo fazê-lo_ neste momento para não estender mais esta_
oração já extensa.
--Não faz muito, político de relevo defendeu a extinção
da Justiça Eleitoral. Se se considerar que -ela nã-o eXfStlu sempre e que suas raízes não se encontram nos dez mandamentOs,
não se poderia rejeitar, sem exame, a propoSição. Ocorre
que o proponente não esclareceu o que deveria sucedê-la
e que órgão passaria a exercer as atribuições que ela até agora
.tem desempenhado, com mais ou menos felicidade. __ Voltarse-ia ao que se fazia antes de 1930? Em princípio, toda instituição pode ser extinta e substituída por outra. Mas por outra
que seja melhor do_ que ela. Extinguir para retroceder é qi.Ie
não me parece racional.
A JÜstiça Eleitoral e os Políticos
P~ra encerrar, direi que a Justiça Eleitoral não-funcionaria sem eleições, eleições não se fazem sem partidos, partidos não existem sem políticos. É para estes, por conseguinte~
que devo dirigir a palavra de~radeira. Desde estudante, até
o dia em _que me vi coberto pela toga, exerci atividade política.
Conheci a muitos· oficiantes dessa arte e poderia repeti i O
que, ainda estudante, ouvi de Raul Pill~, quando retomava
da constituinte e era homenageado por universitárioS:
"E a política ao mesmo tempo a mais bela e a
mais feia, a niais nObre e a lmi.is âesprezível das atividades humanas. Tanto mais desprezível e feia nas suas
deformações, quanto mais nobre e bela na sua pureza
originária", Palavras de um Professor, 1949, p. 60.Em mais de quarenta anos, tendo sido deputado e senador, secretário e. ITtínistrO de Estado, viVido em plena normalidade institucioóal e no abafadiço regime do arbítrio, a luzes
diferentes vi oS mesmos homens e posso dizer que deparei
bons e maus políticos, melhor diria, cidadãos bons e cidadãos
maus, mas sobretudo posso afirmar, sob o compromisso de

Quinta-feira 11

4581

dizer a verdade e só a verdade, que nessa seara, tantas vezes
ingrata, tive a fortunã de conhecer homens públicos de impecável dignidade e correção exemplar. Com muitos convivi
-·e, ·coltfesso, lhes guardo profundo respeito. Haverá bons e
maus políticos, sem dúvida, mas a tod_os estigmatizar com
o Labéu de improbas e desprezíveis é_que me parece inverdaçle
.da_morosa, injustiça patente e-leviandade perigosa. Desgraçado do País se fosse assim.
Agradecimentos
Por derradeiro, devo agradecer as generosas palavras proferidas pelo Ministro José Càndido, pelo Procurador-Geral
Aristides Junqueira Alvarenga e pelo advogado Pedro Gordilho.
Com estas palavras dou por encerrada esta oração, manifestando o desejo de que esta instituição não decaia nas minhas
mãos. Para tanto conto com o conselho avisados dos juízes
desta Corte, aos quais apresento a minha homenagem e o
meu reconhecimento pela alta distinção que me conferiram.
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 3~' Secretário.
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Rachid Saldanha Derzi, 311 Secretário, deixa a cadeira
da prêsidência, que é ocupada pelo Sr. Luddio Portel/a,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra
o nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ o que
está em jogo não é o bem-estar de plantas e animais, mas
sim a economia global, a sobrevivência da espécie e da civilização. A conferência é a última chance de salvar o Planeta
da barbárie,
Disse com propriedade, há cerca de um ano~ o canadense
Maurice Strong em entrevista dada a uma revista de nosso
País. As suas palavras referiam-se à EC0-92, a maior Conferência sobre Ecologia e Desenvolvimento que se realizou em
nossa sociedade planetária.
Não e'Staria exagerando se dissesse que sob muitos aspectos a EC0-92 é certamente a COriferência ma"is importanteque a ONU já realizou. POr quê? Porque ela se volta para
a vida. ela se volta para escrever um novo código, não urp.a
nova de.claração dos direitos do homem_ apenas, mas também
e sobretudo uma declaração dos direitOs da terra, ou seja,
um novo _contrato, se assiril se pode dizer, entre o homem
e o ambiente, entre o homem e o ecossistema.
Acertadamente esta Conferência, que se realiza no Rio
de Janeiro, não trata apenas da questão_ da ecologia, como
conservação da natureza, numa atitude que poderíamos classificá-la de meramente conservasonista. Ela vai mais além, ousada e corajosamente se dispõe a debater a conciliação entre
a protCção do meio ambiente e as políticas de desenvolvimento.
Em face desses motivos, Sr. Presidente, julguei importante fazer, na tarde de hoje, algumas considerações sobre
essa Conferência que se realiza, de forma muito bem ordenada, no Rio de Janeiro, fazendo com que o País, de alguma
forma, cresça aos olhos da sociedade internacional, não so-
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mente pela riqueza dos temas que estão sendo discutidos,
mas também pela organização que a cerca.
Transcorre a EC0-92 num clima -de fértil discussão de
debates e de bem concertadas negociações, que certamente
vão_ ajudar a mudar o nosso conceito de desenvolvim.en_to,
para vê-lo não apenas como expressão de crescimento económico pura, simples e exclusivamente, mas para olhá-lo de
uma forma mais ampla, vendo o desenvolvimento como a
realização integral do homem, em face do habitat que o cerca.
Desejo por isSo mesmO, Sr. Presidente, dizer que, para
mim-, a EC0-92 tem Uma signiflcaçã6 muitO grande. Diria
até que, antes de saber os seus resultados, ela já alcançou
grande êxito. ser qtie mU.ito.s__acordos lá estão sendo firmados,
alguns extremamente importantes como aquele relativo à biodiversidade. Mas n-ão que-ro considerar o número de proposições que ela vai aprovar~ nem os acordos que vai oferecer
sobre o assunto. Quero considerar, desde já, o si_niPies fato
de ter sido possível a realização dessa reunião, o debate que
nela se travou e a consciência que, a partir daí, se consolida
sobre a importância da questão ambiental em um pafs que
acordou, em tempo, para a questão ambiental e que tem
ainda, conseqüentemente, condições de conciliar - o que
não acontece com os países do Primeí!O Mundo - o crescimento ou o desenvolvimento com a preservação da natureza.
Por isso, de alguma forma, o Brasil_está Serido privilegiado
com um fato que está sendo possível realizar, na sua antiga
Capital, no Rio de Janeiro: esse simpósio", esse eónclave de
tão larga e importante significaçâo.
Ao falar sobre a questão, na sessão inaugural da Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenyolvimento, o Presidente Fernando Collor de Mello fez algumas
observações que rapidamente gostaria de ler:
"No dia 14 de jUnho, quando regressarmos aos
nossos lares, o mundo já não será-o mesmo desta manhã
de 3 de junho de 1992.
A consciência de nossos deveres estará mais forte;
a vontade de fazer, mais amadu_recida; os caminhos
da cooperação, mais claros e consolidad_o_s_,
As muitas estradas que nos trouxeram até o Rio
estavam cheias de incertezas.
A.final, negociávamos Oiilédito; imagináVainos nOvas instituições ínterriacionais, novos padrões de relacionamento entre _os estados.
A primeira conquista furidamental de nossa Conferência é a sua próprla realização: o simples fato de
que hoje, nesta sala, representantes de 180 países, de
todos os grandes organismos internacionais, e de um
imenso universo de organizações' não-goVernamentais,possamos começar a trabalhar sobre um conjuntO de
textos já negociados ou muito próximos de sua con~
clusão.
-Como indica o próprio nome da Conferência, estamos aqui para avançar numa obra de cooperaç-ão que
deve erguer-se a partir de suas considerações fundamentais: desenvolvimento e meio ambiente.
Abraçamos o desafio histórico e a-Obrigação ética
de forjar um novo modelo, no qual progresso seja necessariamente sinónimo de bem-estar para todos, e de
conservação da natureza.
Como tenho dito, não podemos ter um planeta
ambíentalmente sadio num mundo socialmente injusto.
São objetivos que se completam, em cada comunidade, em cada país, em todo o globo."'

No momento em que faço alguns comentários ·sobre a
EC0-92, devo também, Sr. Presidente, destacar um dos documentos que está sendo objeto de consideração na Conferência
sobre Ecologia e Meio Ambiente que se realiza no Rio de
J~neiro. Refiro-me, Sr. Presidente, à assinatura da Convenção
sobre Diversidade Biológica.
Como o Brasil é - se assim posso dizer --o maior
santuário do mundo no que diz respeito -aOs recursos da flora
e da fauna, e_ssa Convenção sobre Biodiversidade tem para
nós todos uma significação muito grande porque vai permitir
Com-que consigamos obter meios e formas de manter a biodiversidade, contando com a ajuda, a cooperação de países
mais ricos, dos chamados países do Primeiro Mundo ou,- de
modo mais específico, dos países do G,.7,
Lendo, outro dia, entrevista publicada n'O Globo do dia
6 de junho, li um comentário que achei extremamente importante sobre esse acordo, sobre essa Convenção da Biodiversidade. Dizia o jornal:
'"RICOS PAGARÃO PARA EXPLORAR FLORES-

TA
Para o Brasil e outros países detentores de recursos
biológicos, o artigo três é_ um dos mais impOrtantes
da Convenç-ão de Biodiversidade. Reproduzo princípio
21 da Declaração de Estocolmo (que não tem valor
legal) e garante os direitos de soberania à exploração
dos recursos genéticos, além da responsabilidade por
problemas transfronteiriços.
Isso quer dizer que os países Que desejarem explorar os recursos das florestas terão que pagar. O Brasil
possui 42% das florestas tropicais, onde se acredita
que estejam 50% de todos os org-anismos vivos·. Erribora só se conheçam 1,47 milhão de espécies de plantas,
animais e microorganismos, os cieiltistas·estimam que
há entre cinco milhões e 30 milhões de espécies no
mundo."
O art. 3i' da Convenção da Biodiversidade, que o Brasil
já subscreveu, estabelece uma vantagem para nós porque reproduz, de alguma forma, algo_ que já estava na Declaração
de Estocolmo -que foi a última reuniãO SObre meio ambiente,
realizada, como todos sabem, em 1972 - ou seJa~ garante
os direitos de soberania e a exploração dos recursos genéticos.
Acredito que com a assinatura desse Acordo sobre Biodíversidade, vamos dar um passo muito mais importante do que
a própria conferência, no seri.tido de propiciar ao País - ãC
já não falo como uma conquista para o-mundo todo, mas
para países âe Terceiro Mundo, como o Brasil - a posslbilidade de gerar recursos para preservar as suas ricas flora
e fauna e, qUem sabe, criar condições para um desenvolvimento que seja singular no mundo.
Ainda não somos uma Nação do Primeiro Mundo, mas
não sonlos mais 1 ao contrário do -que nluil:a geTI-te diz, uma
Nação de Terceiro- Mundo. Os indicadores económicos pro~
yam que estamos no estágio intermediário. Podemos dizer
agora, já que desapareceu a Comunid~de__dos Paíse~ do Leste,
que estamos no Segundo Mundo. Não somos mais do Terceiro,mas ainda não entramos, como gostaríamos, no Primeiro Mundo.
Creio que há condições excepcionais-no Btasil de conciliar
o desenvolvimento à plena exploração de suas potencialidades
sem comprometer o meio ambiente. ·
E essa Conyenção sobre Biodiversidade, graças ao seu
art. 3'", e porque não dizer também, aos seus arts. 16 e 17,
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que tratam de matérias que benefkiam os paíSes em desenYolR
vimento, essa Convenção vai permitír,-·como dizia, que o País
conheça uma nova fase da sua história cOm relação a seu
desenvolvimento.
É natural que ocorram aqui e acolá crü:icas a-essa Convenção, inclusive dos chamados países do Primeiro Mundo. Não
foi por outra razão que Maurice Strong, que é o Secretário-Geral da Conferência, criticOu
países ricos ao dizer
que estavam querendo estabelecer uma nova cortina de [erro,
separando o Norte do SuL
Disse ele, após elogiar a sugestão de- o Brasil sediar umorganismo intf::rnaciortal que leve adiante as propoStas aprovadas na RI0-92, ser óbvio ·que cabe às Nações mais ricas
~ ma~or parc~la de investimentos em progtanias -a~bientais,
1nclumdo projetas nos países em desenvolvimento.
Outra não foi, por exemplo, a declaração da l?rimeiraMinistra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que disse,
com muita propriedade, que a maior pOluição é a- poluição
da pobreza. No seu pronunciamento, na abertura da Conferência - se não estou equivocado - no dia 3 de juilho
a Primeira-Ministra declarou que era fundamental um nov~
tipo de relações Norte-Sul e atribuiu a responsabilid::~.de pela
pobreza não apenas aos países em desenvolvimento, mas a
todos que toleram tal situação. No que foi Secundada pelo
rei, ~a Suécia, Carl Gustaf, e pelo Presidente de Portugal,
Mano Soares.
---~0 Presidente Fernando- Collor, Srs. Senãdores, ao assinar
o documento sobre a biodiversidade, que já tem vários subscritor~s, e espero que até o final da Conferênci~ possa atingir
mais de 90, são as nossas te:xpectativãs, observou com propriedade que a grandeza da causa demandava passo histórico.
A proteção à biodiversidade significa~ em últrma instância, criar condiÇÕes que assegurem vida no Planeta para nós
e para gerações futuras. E acrescentou .o Senl)or J:'resíde~te:
"O Brasil, inclusive em razão de sua e~cepcion31
riqueza nessa área, sempre esteve profundamente-ID.te~
ressado nas negociações internaçiona:Is· sobre diversidade biológica, em encontrar soluções que sirvam efétivamente ao compromisso do desenvolvimento modelado pela justiçá.
Os -dispositivoS da Convenção sãO urna, resposta
inicial ao desafio."
_
______ · ·

ôª

Mais _adiante, ainda no mesmo discurso, observou o Senhor Pres1dente Fernando Collor:
"Não resta dúvida de que a conservaç'ª'o da diversi~
da?e biológíca e o desenvolvimento da .biotecnologia
eXIgem regulamentação inovadora, a fim de que se
venha a instaurar uma etapa de distribuição eqüitativa
de benefíciOs entre os detentores de recursos genéticos,
de um lado, e os d~tentores de m~io científiCo e tecno- ·
lógico para manejá-los, do outro."
.
Todos nóS sabemos que uma das grandes fronteiras com
que depara o País para promover o seu -projetO de desenvolvimento é a questã_o científica e tecnológica. -Epani que consigamos ultrapassá-la, é fundamental que hajâ, pai" parte dos
países ricos, que são as nações mais influentes~ pdrtanto, uma
atitude cooperativa no sentido de permitir que se ceda tecnologia em alguns campos fundamentais para que possamos ampliai· as nossas posSibilidades de desenvolvimento_. E.. a Conferência sobre BIOdiversidade abre essa hipótese· em troc·a da
conservação desses recursos ge_!1éficos indispensáveis inclusiVe
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ao próprio progresso da ciênCia e da teChología, de modo
especial da biotecnologia. O próprio fato de termos em grande
quantidade os reçursos genéticos abundantes pode ensejar
que os países ricos possam destinar importâncias cfue permitam
melhor conservar esses recursos genéticos. e, quem sabe,_ passar tecnologia, de sorte que possamos explorar adequada e
corretamente esses_ recursos.
E, por isso, considero que a- convençãO solire biodiverSidade é outro do~urnento ex~rernamente jmportante que bro~
ta da EC0-92. Volto ao raciocínio que- Íiz, anteriormente.
Penso que o simples fato de termos _ideã.Iizado. ?- EC0~92,
Ou de estarmos idealizal}do conferências de tã_9 gran.de magni~
tude, só isso justificaria a conferência, porque ela ajuda, -ae
alguma forma, a tecer esta cçmsciência; _com_ rela_ção a esta
harmonia entre desenvolvimento e meio -ambiente:
-Mas o que estamos vendo é que -dei3. eStãO Surgindo âecisó"es extrernam_ente import?nt~s.__ qlJ.e virãõ co-ntribuir para
mudar o perfil do desenvolvimento das SOciedades menos desenvolvidas, menos afluentes e, quem sabe, enseja"! a constru~
ção de um novo tipo de sOci6d3.d~ internacional. Atualmente,
a sociedade interl)actonal f!.inda_(d!Jminada pela desigualdade-,
pela injustiça.
·
- -Urge, conseqUentemente, que consigamos mudar esse
quadro. Essa mudança certamente haverá de surgir não através do _apelo à guerra, às an:n_as, mas, quem sabe, por um
entendimento, por uma convicção; e mais do que uma convicção, de uma c_e_rteza por parte de todas as Nações de que
é necesSário fazer coro que nos reunamos~ sentemos à mesa
e encontremos soluções que interessem não egoisticaffiente
a uma ou outra nação, mas à sociedade planetária cornO um
todo.
Lendo recentemente um resumo do lívro de Michel Serres
sobre o Contrato Natural, o editorialista Wilsoii Coutirlho
observou: "Assim como em 1789 fC?i prodamada a decla'ração
dos direitos do homem, Serres, em plena époCa das chuvas
ácidas, do buraco de ozônio, das queimadas, propõe uma
declaração dos dirs::itos da natureza".
Concluo, Sr. Presidente~ dizeríd·o, corno o diplomata João
Almin_o, que, na realidade, as questões ambientais não São
apenas eco~ógicas ou mesmo económicas, ~~s também políticas e moraiS.
Essa perspectiva moral e polítk-a pode ser faVoreCida por
um_ nã9-humanismo ecol9gico que reveja o_s excessos do subje_tivisffio e do" individualiSino, reformule a noção de progresso
e, ao mesmo tempo, reconheça a presença humana nas várías
dimensões da _questão ecológica, que certamente é_ crucial
.nos nossos dias.
Sr. Presidente, antes de "encerrar as minhas consid-erações, solicito -a V. Ex~ a inclusão, nos Anais da Casa, de
dois docume_ntos que acredito devam figurar na agenda de
nossos_ trabalhos. Refiro-me a dois discursos- dentre os muitos qu_e eie pronunciou - do Presidente Fernando CÚ!lor,
profendos por ocasião da EC0~92. O primeiro, a que já me
referi até citando váríos -trechos, foi pronunciado por ocasião
da reunião inaugural da conferência ocorrida_ em 3 de junho
de 1992, quando Sua_Excel~ncia •. Çt meu ver, com muita propriedade, situou a posição brasileira com relação à EC0-92.
O segundo, Sr. Presidente, que também solicitaria que
passasse a integrar os Anais da Casa, é o discurso do Preside.nte
Fernando Collor_dí::_Mello por ocasião da cerimónia de assina~
tura da convenção sobre diversidade biológica. Esse discurso
foi proferido no Riocentro no dia 5 de junho de 1"992.
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O Sr. Nelson Wedekin- Permite-IDe V. EX" um aparte?
O SR. MARéô MACIEL- Ouço-V. Ex,- com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. Nelson Wedekin- Senador Marco Maciel não
tive, infelizmente, oportunidade de escutar todo o-seu prÚnunc~amento, mas, enfim, creio que me foi possível captar o espínto das suas observações muito pertinentes, muito lúcidas,
como tudo que parte de V. Er. Sou, n~sta Casa, um P1;1da':'
mentar de oposição ao Governo do qual V. Ex~ é Lídei e com muita competência-, mas nesta questãoda:-eco:.92,
e até mesmo em relação -ã posição do Brasil e aos Pronunciamentos do Presidente da_ República, a nossa ~senção - a
nossa oposição não é sistémáticá~ -n-en1 coritra a· País _:_nos
impõe ~ue façamos aqui, pelo menos do meu ponto de vÍsta,
a meu JUÍZO, um elogio ao nosso País mesmo·, pela capacidade
que nosso povo demonstrou de sediar a Riow92._ Elogio tamw
bém a posição brasileira e os pronunciamentos do Presidexit-e
da República, todos eles muito claros~- quero dizer a V.
Ex~ muito corajosos. _Associowme às observações que V.
Ex~ faz, no sentido de concordar com V. Ex\ e creio que,
partindo de um parlamentar de oposição, tem essa associação
um valor superior a de alguél!l que fosse do próprio Go'verno.
Por isso cumprimento V. Ex~, ao mesmo tempo que acredito
que todos nós, brasileiros, devemos rejubilar·nos, porque
mostramos ao mundo que temos não só a capacidade de sediar
um evento dessa envergadl:J.ra,_ ~xtraordinário, sob qualquer
ângulo e sob qualquer ponto de vista, como tambem mostraw
mos, nós, como povo brasileiro, como Nação brasileira, como
Governo", que temos t.imbém cipacídade, telnos a nossa visão
do problema da ecologia e do desenvolvimento, tudo de acordo com as observações de V. Ex• e do Presidente da República.
Muito obrigado.

.
O SR. MARCO MACIEL.:.. Nobre Senador Nelson Wedekin, ao responder o aparte de V. Ex~, inid3Jrnirite-agiadeÇo
os generosos conceitOS que V. EX' emitru sobre minha atuaçáo
parlamentar, de modo especial sobre a minha atuaçáo ·como
Líder do Governo.
Concordo integralmente com V. Ex~ -com a_-ob-servaçãoque faz de que o Brasil está dando uma grande demonstração
de organização, de capacidade, de assegurar o bom desenvolw
vimento de uma _conferência iri.ternaciotlllf do porte da
EC0-92. E mais, está também abrindo condições para que
essa conferência produza os resultados que dela todos nós
·
_ · _· _
esperamos.
Concordo tambéri:t quando V. Ex~ salieÕia q~e_o- SimPies
fato de se realizar essa conferência é algo mUito imPortante.
Creio que o ril.ufl.do será, como disse o Presid-ente CoÚo;
na abertura da sessão, diferente depois dessa Conferência.
Não tenho dúvida disso, porque, durante esses dias_ em que
a Conferência se realiza, certamente o mundo todo está acompanhando os debates que se realizam ncYRio de Janeiro.
Apenas para exemplificar, recentemente recebi Um telefonema de um amigo meu, que é diplomata e está servindo
em um país da Europa Ocidental, que me falou que as televisões estão noticiàrtdo extensivaniente, ihclusive_na íntê_gráa!go que não est~ at_(?~!~~~_n_t::f_q !!_() J3rasil-::-:-, oS__dtS.c;:_\!t_~9~rofe
ndos na EC0-92. QUer dizer, Oriúmdo tOdo está participando
talvez com mais intensidade do que nós, aqui no Brasil, dessa
~onferência. J? os noticiários são -abundant~s _-pela manhã,
a tarde e à nmte - longos, às vezes supenores a unta hora.
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Por isso, acredito que o mundo será diferente depois des5:a
Conferência.
Não podemos também deixar de exaltar a posição brasileira na EC0-92, especíalõiente o Presicl_ente Fernando Collor
de Mello, e a participação de toda a comunidade, não somente
de instituições governamentais mas também das não-governamentais.
Eu gostaria de destacar que essas posições estão sendo
tão lúcidas e pertinentes que estão, inclusive, produzindo muitos reflexos no exterior. Há ainda muita incompreensão, como
aquela injustificada, a meu ver, do governo americano em
subscrever o tratado sobre biodiversidade, mas de modo geral,
a conferência está projetando bem o País, fazendo com que
se tenha uma nova imagem do Brasil, sobretudo CI1J. relªção
as nOssas posições sObre o meio ambiente.
Há pouco tempo, quando se cogitava de-organizar essa
Conferência, dizia-se que ela seria um libelo contra o Brasil,
porque éramos um País que estaria - essa era a retóriCa
que ouvíamos - concorrendo para as chuvas ácidas, para
ampliar o buraco da camada de ozónio etc. Hoje, porém,
a imagem é outra! A própria imprensa internacional - freqUentemente tão crítica --está mostrando que o nosso País
está maduro para conciliar desenvolvimento com ecologia e
para sediar conferências desSa natureza, porque é capaz de
fazê-Ia num clima de ordem e de paz. Não é por outra razão
que já se cogita, inclusive, que alguns desses organismos que
vão _tratar do meio ambiente tenham uma sede em nossa Nação.
O Sr. Josaphat Marinho- P~rmite-me V. Ex• urn_aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com muita satisfação,
o nobre Senador Josaphat Marinho, depois de ter sido honrado
com o aparte do nobre Senador Nelson Wedekin.
O Sr. ~osaphat Marinho-- Quero, em primeiro lugar,
real~ar a atJtude correta e esclarecida do nobre Senador Nelson Wedekin e, atrav~s dela, assinalar que, indiscutivelmente,
até com o exemplo da EC0-92, estamos demonstrando que
o Brasil é um País com uma civilização e uma cultura. A
ed~cagão política que estamos demonstrando, na realização
deste grande conclave, que fica acima de gov_erno, é uma
prova de que estamos em condições de revelar ao mundo
a individualidade do País.
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Josaphat
Marinho, o aparte de V. Exa, conciso mas extremamente substancioso, é expressão do que se passa em nossa Pátria agora
com relação à Conferência sobre Ecologia e Meio Ambiente.
Acredito que, a_ p~~~r daí- e espero que a Conferência
C\)nti~u~ .n.ó Cã.minbo -que vem trilhando - , vamos sair mais
fOrteS;- mais credenciados, inclusive mais acatados pelos chamados _países ~o Primeiro Mundo, que adotam, muitas vezes,
posições preconceituosas com relação ao Brasil.
A imprep-.a_ que lá está, os grandes veículos de comunicaçãO" social- televisõ~s_etc.- já estão conseguindo passar,
através de suas rnens_agens, para os países do Primeiro Mundo,
para a comunidade internacional de um modo geral, uma
outra face da Nação. E acredito que vamos chegar a bons
resultados.
. _9 qUe importa é _qUe, dê"pois-de concluídil ÇollferéUda
_;_no próximo -diia 14 ..:.__ consiiamos ffiantef. essa retó_rjça,
pois eu não teria nerihuma -dúvida em afirmar que c9meça-_
remos a mudar o eixo da discussão das questões ambientais
para uma posição extremamente favorável ao Brasil, que tem

a·
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tudo para, nesse campo, afirmar~se talvez como a Nação mais
importante do Planeta.
.
_
__
.
Assim sendo 1 estou mmto esperançoso·, ma1s do que espe~

rançoso, convicto de que estamos dando um,_ bom passo. E
um passo que não é arrebatado, mas um passo firme, s~guro,
no sentido de conciliarmos adequadamente, numa soctedade
que queremos democrática, ~ortant~. livre e justa, de~envol~
vimento com proteção ao meto ambiente ..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MACIEL EM SEU D!SC(!RjO:
DISCURSO DO .SENHOR PRESIDENTE DAREPÚBLICA NA REUNIÃO INAUGURAL DA CONFERENCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO.

Em nome da gente brasileira,

dou~lhes

as boas-vindas

ao nosso Pafs.

Recebemos de bi.-aços abertos a tOdos e a cada um dos
que vêm participar da Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.
É- com grande honra, e profundo sentido de responsabilidade, que presido os trabalhos de um encontro que estou
certo haverá de ser um marco na história da humanidade.
Uma palavra especial de agradecimento ao SecretárioGeral das Nações Unidas, Senhor Boutros_ Ohali_, ~ao. Secretário-Geral desta Conferência, Senhor Maurice Stróng, por seus
esforços incansáveis pata que, juntós, pudéssemós tornar possível este notável acontecimento.
- -.Senhoras e Senhores,
Pertenço _à geração que lançou o grito de alerta contra
o modelo de crescimento que caminhava às c~gas para o extermínio da vida sobre a Terra.
Ao tomar ·posse, prometi atribuir prioridade e u~gência
ao tratamento d~ssa questão, respondendo a um sentimento
cada vez mais forte, entre os brasileiros e e~ to~? o mundo.
Agora, ao abrir solenemente a Conf_e_r~ncia do Rü? ·de
Janeiro, experimento a emoção de quem resga~a um çon;tpromisso ·assumido com seus contemporâneos, com seus compatriotas, e com a comunidade int~mac;i~nal.
No dia 14 de junho, quando regresSannQ~ _aos rtos~ps
lares, o mundo já rião será ~ mesmo desta mànhã de 3- d~
junho de 1992. ·
.··~.. · .
·
·
A consciência de nossos deveres es~arâma1s forte; a vontade de fazer, mais amadurecida; os caminhos da cooperação,
mais claros e consolidados.
..
As muitas estradas que nos trouxeram até o" Rio estavam
cheias de incertezas.
Afinal negociávamos o inéditO; imaginávamos-novas instituições internacionais, novos padrões de relacionamento entre os Estados~-"
Com informações -incompletas- e ferramentas imperfeitas,
procurávamos inventariar Ós acertos e os des~ce11:os do P3:Ssado; identificar os problemas do presente; e vtsualtzar os desafios que o futuro nos reserva.
_
__
- Mas chegamos até aqui, movido_s pela vontade dos povos
que representamos.
.
O tema do meio ambiente é fruto da era de democracta
e liberdade em que vivemos; cresce a parftr ãé movimentos
sociais que se multiplicam espontaneamente em toda parte.
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Não podemos deixar sem resposta os anseios de_ nossos
que esperam agora decisões capazes de alterar
a realidade para melhor.
-A primeira conquista fundamental de nossa Conferência
é a sua própria tf~alização: o simples fafb de que hoje, nesta
sala, representantes de 180 países, de todos os grandes organismos internacionais, e de um-imenso universo de organizações
DãO~govemá.mentais, põsSamos·começar a trabalhar sobre um
conjunto de textos já negociàdos ou· muito próximos de sua
-· --conclusão.
Temos em nossas mãos a tarefa de aprofUndar e_ ampliar
- o. consenso alcançado ao longo do processo de negociação.
Como indica o próprio nóine da Conferência, estamos
aqui para avançar numa obra de cooperação que deve erguerse a partir de duas considerações fundamentais: desenvolvimento e meio a.nlbiente.
Abraçamos o desafio histórico e a obrigação ética de
forjar um novo modelo, no qual, progresso· seja: necessã.riamente sinónimo de bem-estar para todos, e de conservação
da natureza.
Como tenho dito, não podet:nos te~ ~~_planeta ambientalmente sadio num mundo socialmente injusto.
. São objetivoS qiie se completam, em cada comunidade,
semelhantes~

em cada país, em todo o globo.
E posso dar-lhes o exemplo do Brasil, que tem muito
deSêiiVõiVinientQ a conquistar e muita natureza a Coilservar.
___ Em síntese, queremos realizar de forffia,harmqniosa as
aspirações combinadas na exPressão "de-se-nvolvimento sustentável", conceito-chave em tomo do qual podem e devem
reunir-se riCos e pobres, grandes e pequenos, para que todos
possamos prosperar e diminuir as distãnéias que aind_a nos
S_eparam .
Ericontraremos caminhos novos, ingressaremos numa
época em que as sociedades deixarão de consumir a natUreza
e aprenderão a dela desfrutar.
No lugar dos atuais PIB e PNB, teremos algo com? um
PNBE, um Produto Naciqnal de Bem-Estar; ou seja, agregaremos os índices quantitativOs de riqu-eza nacional a outros
que traduzam o efetivo graU de realização dos povos, incluindo
liberdade e harmonia social, diversidade cultural, integração
racial e respeito ao meio ambiente.
Senhoras e Senhores,
Em dois anos de trabalho, além de a dotar POstura de
-diálogo, cooperação, e clté Ínesmo de llderança no tratamento
internacional das questões de meio am_üiente, o meu 9"overno
Vem ~ornando importantíssinias decisões nQ plano interno.
Entre-daS, mencionaria coroo exemplo aquelas que resultaram na substancial redução do desmatamet;lto 1J.a f\ç:t~ônia,
comprovada por imagens de satélite, e a demarcação de extensas áreas ocupadas por nossaS comunidades indígenas, ~nclu
sfVe :os mais de 94 mil q~ilómetros_quadra~os para os povos
YallomàmL
'· - · · - - ·
. COmo, niais. uffia deriloilStr:aÇãõ--âo empenho brasileiro
tiil ·aetesa -da causa ambiefital, oferecemos o ·nosso_ País· pãta
sediar institUiçãO inté:rri"acional, que- Sirva" aos objetivos pelos
quais decidirmos aqui lutar.
Mas ao sublinhar tudo aquilo que nos aproxima e que
compadilhamos, não desejo dar a impresSão de que esta é
uma Conferência apenas de celebra_ção do entendimento.
fnfelizmente, ainda existem graves e persistentes problemas a_ superar para que à ação lrite"fuãcioi"lal. atençia à voz
da fãZiió e siga pelas estradas retas da soFdarieda_de, e do
interesse comum.
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Aqui, todos poderão perceber de forma clara que o inimigo mais encarniçado e o adversário mais persistente são a
pobreza e a falta de oportunidades.
Presidir este imenso País leva me a viver diariamente
as alegrias de suas promessas e ç~ dilemas de uma_c;o_njuntura
nacional e internacional muitas vezes adversa.
Não caio, porém, na tentação de admoestar aqueles que
têm nais, muito menos de reconstruir uma li!J.guagem de confron. 1ção que a história felizmente deixou para trás.
Culpas há para distribuir entre todos nós, mas_ não vale
a pena; precisamos, isto sim, manter a esperança de que as
lições do passado, remotas e 1ecentes, não terão sido esquecidas e não foram em vão.
Devo dizer, entretanto, em nome de todos aqueles ainda
forçados a conviver com a pobreza, que se deve e se pode
solicitar dos países ricos uma prova maior de fraternidade.
Sem uma ordem global mais justa, não haverá prosperidade tranqüila para ninguém, pois não se alcançará estabilidade para o usufruto duradouro das riquezas produzidas pelo
Homem.
Para todos os que têm consiciência de pertenCé!- a uffia
comunidade humana ma!~ dmpla, a luta para reduzir as desigualdades deve .ser <..tllla causa permanente.
Senhoras e Senhores,
Apesar do muito que se realizou noS trabalhos preparatórios, os próximos doze dias reservam-no~ ainda tare~l:!_:fi r:esiduais e ajustes finais que oCuparão seguramente a totalidade
_ - _
_ .
do nosso. tempo. O caminho que percorremos desde Estocolmo, em 1972,
é muito encorajador e dará motivação adicional aos nossos
esforços nesta Conferência.
Naquele encontro, idéias_ e palavras hoje integr;:tdas~ao
nosso cotidiano surgiram com a J<;>rç~ irreversível das verdades
cuja hora é chegada.
_ ____ _
A eles, o relatório da comissão presidida pela PrimeiraMinistra Gro Brundtland veio acrescentar o conceito funda_
mental do desenvolvimento sustentável.
A partir do Rio, o salto que daremos em direção ao
futuro será ainda mais longo do que há vinte anos.
Libertados das correntes com que a Guerra Fria_~marrou
durante décadas as negociações futernãdona:iS, v3.riiós ti"3.tar
globalmente de temas globais.
As nossas preocupações com o clima e com a atmosfera,
as nossas preocupações com a biodiversidade, levam-nos ã
essência da própria vida.
Questões tão amplas e diversas, nós as enfre.qtaremos
sef1;uir•..!J · ... a linha clara: o respeito e a valorizaçãO do ser
humano.
Estou certo de qu.~ --- .;eraçóc ... ~"Jturas itãó ver-·n.e-ste
encontro um momento de sabedoria_ e preL ~ ...,-cia.
Pelo consumo abusivo da natureza· e de se_u;, ~· ''""ltrsos,
renováveis ou não; pela poluição generalizadã; pelos danos
causados por guerras mundiais_ ou_ regionais; pelos arsenais
de armas q·uírnicas e nUcleares, pelo esgotamento de modelos
predatóriOs de dcsenvolvirllento, a humanidade devia a si__mesrna esta Conferência do Rio.
Ela deverá significar o nascim,_ento_ çJ~_um novo contrato
social internacional, capaz de conduzir-nos, sãos e salvos, para
----além do fim deste século e deste milénio.
A Agenda XXI reflete _em seu nome e em seus propósitos
as ambições deste conclave.
Mais do que qualquer outro tema. o meio ambiente requer planejamento a longo prazo.
1

Junho de I 992

As pequenas negligências de hoje podem representar danos irreparáveis amanhã.
Temos a responsabilidade de pór em prática o que sabemos, de modo a garantir um futuro melhor para toda a humanidade.
.
..
. -·.--- . --Que a Conferência do Rio ve'nha marcar- o~começo de
uma nova era, na qual ciência e tecnologia deixem de "tecnificar" e passem a humanizar a vida, consolidando o que já
fizeram em nosso benefício e resgatando tudo aquilo que causaram em detrimento da natureza, e no aumento das disparidades entre ricos e pobres.
Que este encontro seja também um momento de exortação à ·paz.
-Não existirá meio ambiente sádio ou desenvolvimento
eqü1t3.tivo Se não formos ca:pãzes de construir a verdadeira
e permanente paz entre as nações, que deve ser uma paz
de satisfação, de plenitude, não uma paz como ~implçs ausência, sempre precária, de conflitos.
Temos que trazer o princípio da solidariedade para a
cnm!l_fiidade dos Estados.
Receberei os meus colegas Chefes de Estado e de Governo - na Reunião de Cúpula dos dias 12, 13, e 14 com a certeza de que teremos a oferecer-lhes, prontos e acabados, todos os grandes textos que nos foram encomendados,
com a certeza de que a Conferência poderá ter a altura e
o alcance que a causa da sobrevivência requer.
A imagem do Cristo Redentor paira sobre a sede do
nosso encontro, e é visível na linha distante do horizonte.
Em nome de cada brasileiro, renovo as boas-vindas ao
Rio de Janeiro, onde, quinhentos anos depois, cabe agora
à terra americana, não mais ser descoberta, mas descobrir
e revelar do que são capazes os homens quando a causa é
justa, quando a urgência é grande e quando a esperança os·
anima.
Que o novo mundo sirva de berço ao mundo novo que
todos desejamos; e que Deus nos proteja e abençoe.
DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA CERIMÓNIA DE ASSINATURA DA
CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1992
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento tem grandes objetivos.
-Em primeiro lugar, estamos reunidos para manifestai" a
esperanç~ 11a capacidade dos Homens de lançar as bases de
um mundo melhor, ambientalmente sadio e socialmente justo.
É tt;~.mbém o momento em que essa esperança encontra
os instrumentos de sua realização.
- Estou consciente do sentido histórico desta cerimónia,
quando se abre à assinatura a Convenção sobre Diversidade
tilv~.::.t;: ~1..

Nela talvez, mais do que outros documentos, a comunidade internacional dá um sinal de apreço à vida.
' A grandeza da causa demandava p~sso histórico: a proteção-à biodiversidade significa, em última instânci-a, criar-condições que assegurem vida no Planeta, para nós e para as gerações futuras.
_
--0 Brasil, inclusive em razão-de sua excepcional riqueza
nessa área, sempre esteve profundaqgmte interessado nas negoci~çõe-s internacionais sobre diversidade biológica,_em encontrar soluções que sirvam efetivamente ao compromisso
-do desenvolvimento inodelado pela justiça.
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Os dispositivos da Convenção são uma resposta inicial
__
ao desafio.
__
_
Estamos criando os primeiros instrUmentos necessários
para interromper a perda acelerada de Ulll tesouro bíol.;?gico,
em grande parte ainda desconhecido.
Estamos es.tabt!lecendo bases novas, verdadeiramente ra~
cionais. para_a _utilização e valorização doS-iêcgrsos biológicos
e, ao valorizá-los, d_cfinimos o melhor caminho para que sejam
conservados. _
Hoje, sabemos, com _certeza, que a conservação e o uso
sustentável da_ diversidade biológica são fundam~ntais para
o atendimento das necessidades crescentes de alimento e saúde
da população mundial. para manter o sistema que permite
a vida na Terra.
A proteção â biodiversidade não pode dividir: é causa
de tru:los.
Não resta dúvida de que a conservação da -diversidade
biológica e o desenvolvimento da biotecnologia exigem regula~
mentação inovadora, a fim de que se venha a instaurar uma
etapa de distribuição eqüitativa de benefíc;iOs entre os deten~
tores de rec.ursos genéticos, de uin lado, e os detentores dos
meios científicos e tecnológicos para ITi.ãnejá-1os~ do outro.
Aqui, está claro .que to_dos, países desenvolvidos e em
desenvolvimento, devem seguir o caminho da cooperação.
Para tanto, é essencial que a comunidade internacional
encontre os meios para conjugar, d~ ma!_l~ira firme e justa, o acesso aos recursos_ genéticos oom tecnologi(!s aplicadas em
sua transformação.
A Convenção é uma primeira etapa de um processo que
terá que ser universal para que seja efetivo.
O apelo .da causa que a Conve_nção- in.corpora em seus
termos_, assim coroo Q ânimo ç:o~strutivo dos Governo_s a,qui
representados, dão-nos a certeza de que essa universalização
será alcançada.
Como parte de um conjunto de gran-des decisões da
Rio~92, a Convenção _sobre Bioçliversidadc marcará o _início
de urna novo modelo da cooperação entre os_Estados.
Sela o nosso compromisso de manter e desfrutar a riqueza
das múltiplas formas de vida do Planeta, para beneficiar, de
_forma solidária, as gerações presentes e futuras.
O cuidado dos negociadores deu-nos um texto equili~
brado, a ser completado por protocolos e instrumentos adiei o~
nais, mas que é o começo adequado e útil para conquistas
maiores, mais abrangentes.
Hoje, a maior conquista está na consciência e-no cOração
dos que estão no Rio; -é a melhor disposição de encontrar
a ordem perfeifa para salvar a vida na Terra.
E a orde.m ambi~ntal - que queremos alcançar - há
de se completar com um desenvolvimento e_conômico susten~
tado _c sustentável, cm que a liberdade sirva à justiça: e_ com
uma vida política, em que a democ.rac_ia_ se fortaleça e_ a,s
sOluções pacíficas sejam a regra necessária do convívio internacional.
Deus haverá de nos ajudar!

O SR- PR~SIDENTE (Lucídio Portella) -Tem a palavra
·
·
o nobre Senador EduardoSuplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. P_residente, Srs. Sena~
dores, encaminho hoje ao Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva, Dignfssimo Presidente do Tribunal de Contas da União,
o seguinte ofício:
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"Ofício n• 113/92
Brasília, 9 de junho de 1992
Ao
Excelentíssimo Senhor
Ministro Carlos Átila Álvar_e? da Silva
S_enhor Presidente,
Em atenção ao Aviso n"' 433fTCU no qual Vossa Exce~
lência envia-nos cópia da Decisão nço 296/92, bem_ cÇ)mo do
Relatório e·voto da_ S~_Ministra Elvia Castello Branco, no
Processo n• TC-012. 754/92-7, a respeito de consulta formulada
pelo Sr. Governador de Santa Catarina relativa à licitação
por critério de técnica e preço~base para duplicação de trechos
da Rodovia B~-101 naquele Estado, permitimó-nos tecer as
considera_ções a ~eguir expostas:
Num contexto onde os preços são substancialmente elevados, os concorrentes são induzidos a -~presentar suas propostas
com o preço mínimo admitido, empatando o resultado. Isto
faz com que a utilização de nota técnica como critério -de
desempate, ao invés do sorteio, possibilite o dirigismo na
licitação.
Ateve~se a decisão desse E. Tribunal ao tema da utilização
do critério de nota técnica, sem levar em consideração o assun~
to princi-pal, e esse foi o nosso questionamento, qual seja
a ocorrência de eve_ntual sobr~preço num cenário de desem~
pate através de nota técnica.
-sendo assim, persiste a necessidade de providências de
averiguação, para o que peço a atenção de Vossa Excelência,
Q._O c:umprimento dos deveres fiscalizadores constitucionais
deste Senador e desse Egrégio Tribunal.
No intuito de contribuir com as providências desse TnOunal, encaminhamos em anexo duas análises comparativas de
preço-que compõem~se de: a) planilha de quantidades constan~
tes do Edital, da tabela do DER de Santa Catarina, e do
Consequente orçamento feito com base nesta última; b) a plani~
lha de quantidades, a tabela do DNER (atualizada pelo lNCC/
FG V) e do consequente orçamento recalculado com bi:!.Se nesta
últilna.
Na oportunidade reiteramos a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Senador Eduardo Matarazzo
Suplicr."
Sr. Presidente, gostaria de registrar a importante decisão
do Ministro das Minas e Energia, registrada hoje na imprensa":
. "R~q - O Ministro das Minas e Energia, Pratini de Moraes, anulou a negociação feita por seu alltec_essor, João Santa~
na, para·a Eletrobrás emitir US$800 milhões em debêntures,
a fim de pagar dívidas a 120 empresas, entre empreiteiras
e indústrias fornecedoras de mat~rial elétrico. Pratini avaliou
qu~_ as condições de pagamento definidas beneficiavam em
excesso as empresas CredoraS e causavam gr~_Ves. pr~jufzos
à estatal."
Os entendimentos para esse pagamento se arrastam desde
o início do Governo Collor e têm esbarrado em avaliações
feitas por diversos técnicos.
Gostaria de saudar essa decisão, na medidaem que, no
início deste ano, apresentei requerimento, solicitando que o
Tribunal de Contas da União fizesse um __,es_tud_q _preventivo
a respeito deste projeto, porque havia muitos sinais de condições excepcionais em favor das empresas credoras. Agora
vejo o acerto e cumprimento o Ministro Pratini de Mora~s
por essa decisão.
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Concluo, Sr. Presidente, registrando algo que considero
Lira Machado, a D~ Silvina Maria Aquino Rezende, Coordeinadequado. O Presid~nte da Eletrosul, Amílcar Gasanigã~
nadora do Fumo em Sergipe; o Dr. Romero Bezerra Barboza,
demitiu ontem o curador representante dos empregados no
Coordenador Nacional do Combate às Doenç~s Crõriicas e
fundo de pensão da estatal, Sr. Claudius Charles Girard. O
Degenerativas; e outros candidatos especiais da área de saúd~,
curador tinha encaminhado ao Ministro Pratini cte MO-rae&, ' professores, técnicos e especialistas, entre e~es a Prof!'. Antom~
bem como a mim, denúncias envolvendo a direção da Eletrosul
Dalla Pria Bankoff, José Eduardo G. Barreuas, Demse Sardicom o esquema PP e de apropriação indébita de cinquüenta
nha M.S. Araujo, Fernando José de Sá P. Guimarães, Agrio
milhões de dólares das contribuições doS empregados, que
de Oliveira Chacan e José Eduardo Silveira da Silva.
·a empresa teria deixado de recolher ao fundo, conforme regisO Dr. Augusto Machado e a Dr' Silvina Rezende também
tra hoje o jornal O Estado de S. Paulo. Gostaria que o Presi- _falaram no Seminário, que teve o ãuditório _completamente
dente da Eletrosul, Sr. Gasaniga, tivesse um procedimento
lotado, dele participando, além de convidados especiais, um
de respeito à liberdade do representante dos trabalhadores
grande público constitUído de pessoal docente e alunos da
na direção daquela empresar que, no entender dele, cumpriu
Universidade de Sergipe.
com o seu dever, ao mostrar um procedimento que cOnside.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
rava inadequado.
meu pronunciamento, dos textos de minhas palavras_ proferidas na ocasião da sessão de abertura e durante a palestra
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um ápi:úte?
que proferi no encerramento desse importante encontro.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço
Ex• compraze~.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Nobre SenaDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR ..
dor Nelson Wedekin, não será mais possíVel apartes, pois
LOURIVAL BAPTISTA EM SEUJ)!SCURSQ:.
o tempo do orador está esgotado.
O Sr. Nelson Wedekin- É de solidariedade ao pronunCia·~Fala do Senado Lourival Baptista na Sessão de abertura
mento do Senador Eduardo Suplicy. S. ~x~_ tem inteirá r&Zão
çlo Sem.náriQ sobre Diabetes, Fumo, Exercícios Físicos e Saúde.
nas considerações feitã.s, sobretudo sobre a última parte com
relação ao Presidente da EletrosuL
Pqr elevada distinção dos promotores ..deste evento, couO SR. EDUARDO SUPLICY - Muito. obrigado.
be-me a honra de proferir as palavras iniciais de abertura
deste encontro que objetiva explorar, estudar e debater temas
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
de relevante significado para o bem-estar e a vida de nossos
palavra ao nobre Senador Louriv-al Baptista:·
concidadãos, de nossos semelhantes.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -,.SE. Pronuncia
O _tema Central deste simpósio relaciona-se com estudos
e reflexões-aprofundadas sobre o Diabetes, o Fumo, a Exeio seguinte discurso~)- Sr. President~,Sr.'! e-Srs. Senadores,
participei, eril Ar acaju, na última quinta-feira, -dia 4 do correncíciÇl Físico e Saúde, conseqüentemente, sobre a Sa:úde que
te, de um importante seminário regional_sobre o Dia}Jetes,
é: um bem esseJ;J.cial_que todos nós almejamos preservar.
o Fumo, Exercícios FíSicos e Saúde, promovido pela Univer· Para que-se -possa alcançar a dimensão_e a illlportância
sidade Federal de Sergipe, em conjunto cO_:r;tJ._a Secretaria de
do campo de investigação coberto pelo ternário deste encontro
basta citarmos alguns números relacionados com a população
Saúde do Estado de Sergipe-e ã: S-ecretaria de Saúde da Prefeibiasileira diretamente atingida.
tura de Aracaju.
-_
i ,
Coube-me a honra de proferir palavras, pela manhã, após
I") 6% da nossa população, cerca de_S_milhões de pessoas, são diabéticas, e o pior 1/3 das pessoas portadoras desse
a abertura desse encontro pelo Magi].ífico R~itor Clodoaldo
Alencar Filho e posteriormente, fazer uma palestra J_ tarde,
mal, não sabem que o tem. O Diabetes provoca a perda grada~
tiva da visão, alterações do sistema nervoso, dos rins, e do
sobre o Programa Nacional de Combate ao Fumo.
coração.
Quando da sessão de abe:i-tura lembrei" a:Os participántes
que 6% de nossa população, cerca de 8 milhões de pessoa,
2~) O fumo, cofio vício, em sua complexidade- maior
são diabéticas, e 1/3 das pessoas portadoras desse mal, não
dependência física e variados aspectos de utilização- e propasabem que o tem. E no Br~sil, com mais de 30 milhões de
gação, temos. denominado de tabagismo, praticado por mais
de 30 milhões de brasileiros, é responsável, anualmente; ·por
viciados, o fumo é responsável por mais de' 100 mil mortes
anuais.
mais de 100 mil mortes e um efeito devastador na saúde das
pessoas e da população.
Ao final, concluí que num país como--o Brasil, com as
-N~sta Campanha Nacional de Combate ao Tabagismo,
nossas características e potencialidades, serúl_tnos muitO ma~s
da qual sou o Presidente do Grupo Assessor junto ao Minisricos e sau.dáveis se em vez de fumo, onde ocupamos lugar
tério da Saúde, estou engajado há mais de 10 anos, ficando
de um dos maiores produtores e exportadores mundiais, moVicada dia mais convicto e, de forma angustiante, mais apressado
mentando no mercado interno um volume de bilhões de dólaem óbter resultados visando a e radicação desse mal que tanto
res, produzissemos alimentos para o nosso povo, para os nos~
prejuízo e sofrimento traz às pessoas e ao País.
sos filhos, para as geraçõeS' futuras e para melhorar a dieta
No próximo dia 26 do corrente a Organização Mundial
dos países ricos fortalecendo as nossas dividas, pois uma das
de Saúde promove o Dia Mundial dO Diabetes_ e em _31 de
expressões da moeda do futuro será indiscutivelmente,_ espaço
e alimentos.
· ---- ·m-ài6 Ultimo foi comemorado o Dia Mundial de Combate
ao Fumo, neste ano com enfoque especial de alerta ao vício
Participaram do evento, eni suas sessões de abertura e
de fumar nos locais de trabalho, tendo em vista a ênfase
encerramento, o Magnífico Reitor da Universidade Federal
mundial em termos da proteção do meio ambiente.
de Sergipe, Professor Clodoaldo Alencar Filho; o Dr. Antonio
-Sàão abordados também nesta reunião aspectos relevanCcsar Cabral, Vice-Diretor do Centro de CiênciaS B"iõl6gicas
tes_ da atividade de exercitação física que se tem difundido
e da Saúde, da referida Universidade; o Dr. AugUsto Cesar
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ao reduzido espaço voluntário de informações nos meios de
como uin _hábito salutar da população, mas que se deve revescomunicação, ao desinteresse dos serviços de utilidade pública
tir, também de cuidados especiais e· acompanhamento clínico,
sobre estes assuntos e aÇ>s hábitos nocivos que se transform~.m
pois os exercíciOS fíSicos~- de maneira descontrolada, tanto
em vícios, como a bebid.a em excesso~ a falta de higiene e
de forma escassa ou ab~siva, são_ bastante prc;:j_li.diciili_s~ ·
o vício do fumo, que, na realidade é uma forma de suicídio
Ser fumante inveterado, beber e comer em excesso, ou
a longo prazo, em módicas prestações.
ser atleta de fim-de-semana não são hábitos saudáveis e a
E nada mais ilustrativo do que o próprio dizer da sabesaúde, que é essencialmente Ó tema central4esse-·enCOritro
doria popular: ''o hábito do cachimbo é que entorta a boca".
e a preocupaçã-o· básica de nossas vidas, é o bem mais caro
Costumes e hábitos que agridem a saúde, ao fim de algum
que devemos defender e preservar.
tempo, terminam por debilitá-la.
Srs. participantes: ·
Meus senhores, minhas senhoras, meus caros participanEste encontro, promoVido pela UníVersidade Federal de
tes:
Sergipe, que é dirigida, com acerto, pelo Magnífico Reitor
O piot vício, o mais abominável, o mais incómodo, irraClodoaldo.de_Ale_ncar Filho, e que_ na sua gestão como Reitor
cional e perniciosO é Q vídO do fumo.
-·
tudo tem fdtOpet<:i se-u ·engrandecimento, em conjunto Com
-Em meu tempo de menino, os mais velhos nos transmia Secretaria de Saúde do Estado d,e Sergipe e a Secretaria
tiam c-erto preconceito e rese_rva sobre os viciados em jogatina,
de Saúde da Prefeitura -de Aracàj~. _dirigidaS também çom
efidênciá -pdos seus titulares Jqsé Hamilton }A:lciel e AViO- -isto era unia tetrfVel falta de virtude moral, um sério defeito
ser jogador, praticar jogos de azar.
Batalha de Brito, tarii5éin com eficiência; assim comO a coorOs que jogarit perdem· somente dinheiro, mas os que
denação do Programa do Fumo em S(;:rgipe, pela Doutora
adquirem o vício de fumar·, além de jogar dinheiro fora, perSilvina Maria Aquino Rezende, que tudo tem_f_eitQ, com intedem saúde, prejudicam a famt1ia e perturbam os que com
gral apoio do SecretáriO J_q~é H~ilton Maciel, para difundi-lo
ele convivem no Il).esmo espaço.
e pelo Progranla Nacional de Exii-Cíciós Físicos e Saúde.
A fumaça; apare'ritemente inocente·, do cigarro, é um
As ilustres presenças dos seus Coordenadores em setgipe,
terrível veneno, como mais de 4.200 Substânda,s tóxíca·s que,
Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, do qual
comprovadarnente, causa câncer de pulmão, enfisema pulmotambém pa.rticipa o· ilustre Doutor Romero Bezerra Barbosa,
Cootâenador Nacional de Combate ·às Doenças CrôniCas· ê -nar, !esultando em inevitável morte por asfixias·; câncer de
bexiga e de váriaS outiàs modalidades, bronquite crônica etc.
Degenerativas, merece todo o nosso aplauso, merece o empeetc. etc.
nho da inteligência e cOnhecimento- éxperimentado de tantos
Sistematicamente, o fumante de apenas uma carteira de
quantos aqui ouvirão as palestras e debaterão esse ternário
cigarro, dos mais baratos~ a preços de agosto do ano passado
tão importante_ para se___pro-curar os caminhos e as soluções
que objetiVam--ri'lelhorar as ·condições-de vida, a saúde e .o _sul;ltrai~ diariameQt~ âõ orçame-nto e da dieta familiar, no
café da manhã, o correspondente a 7 pães_ e um litro de leite,
bem-estar do povo brasileiro.
num País eni que, ainda, vergonhosamente, milhares de pesTambém participam deste encontro convidados especiais
soas, principamente crianças; morrem de fome e das consecomo a Professora Antonia Dalla Pria, que transmitiu O conqüências de desnutriçãO.
vite em nome do Professor Antonio·Cesat Cabral, Vice-Diretor do Centro de Ciências BiOlógicas e da Saúde da UniverCom a minha corisciência de médico, e cada vez mais
sidade Federal de Sergipe, e que eu atendi e ao qual agradeço
convicto pelaS iri.formações _que tenho de publicações nacionais
com satisfação á honra com que fui Ç-istinguido.
e estrangeiras que recebo, combato o fumo com_ a disposição
Satisfação também tenho em assistir a abertura deste Seabnegada e heróica do bombeiro _a_n_ôt;linio que tepta, desespeminário. radamente, salvar a. vida de_ pessoas incautas e indeferentes
Para mim é~- realmente, gratificante- e saiutar dirigir-me
da iminência- de- um terrível e avassalãdOr inCêndio._
a este auditório composto de dirigentes de órgãos e setores
O que os cientistas do mundo inteiro têm afirmado, por
de saúde pública, de estudiosos e pessoas interessadas em
intermédio de suas publicações,_~ já são-mais 4.~- _10.000 relatóestudar e debater aspectos fundamentais relacionados com
rios científicos publicados, e de entidades insuspe_itas como
a vida, o bem-estar e a saúde das pessoas.
a própria Organização Mundial de Saúde, é algo como ser
De minhas reflexões já encanecidas pela experiência e
o cigarro a própria morte prematura administrada em progresa idade, de minha militância pretérita no campo da medicina
sivas doses homeopáticas; o câncer e outras do_epças _terríveis
e de minhas observações fundamentadas no conhecimento
inalados em contagotas.
de dados confiáveis, e n.a sensibilidade que o político expe-·a tabagismo matará no mundo, até o fin_al_çl_este século,
riente irremediavelmente desenvolve, chego a lamentar, com
mais de SOO milhões de pessoas. Em menos de 10 anos, mais
angustiante indignação, o fato de que a maior parte dos_males
do que o soniatório das estatísticas conhecidas de ~odas as
que inttanqüilizam a vida das pessoas são plenamente evitá~
guerras que a História já registroU.
veis.
As p_essoas têm mais medo do .tipo de morte do que
Atitudes e hábitos, aboslutamente irracionais e pernicioda própna morte. O. mundo se escand_alizou aterrorizado
sos, se impregnaram em nossa cultura apesar de campanhas
quando um leão, num zoológico da África, simplesmente coe advertências de órgãos autorizados, outros carecem de uma
maior cruzada de esclarecimento·. . _
_
- ~eu u~ turista -incauto, que tentava fo~?grafá-lo a pequena
A saúde das pessoas, a saúde públic::l em nosso--Pã.ís,
d1stânc13, mas as pessoas-parecem que não se assustam como número dos que morrem de doenças terríveis e tremendaestá a _depender muito maiS "de hábitos saudáveis, e num plano
mente dolorosas, que são o câncer de -pulmão e o enfisema.
mais, a~plo de saneamento básico, do que propriamente de
remedlOS.
. . ----=--- ..-r~· ·;o c;-- .• - --·-~-·· '·""•I·--::-;,.•.;;..- .• _;F·-··· _. ~ . A.-s _yít~ry;:~s,.Cf,~·~~.fll po: a_~r~viar o seu fim ou tentam suicídio,
Este conte'xto se deve em gra!rde_·parte â ·fâlt'a·· de· iilstiú..:· ·· fl~'iíofeS"'ê àgomàs msuportáveis à capacidade humana
.
·
ção, à debilidade de algumas campanhas de conscientiz.açãô,. de sofrer.
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É preciso que-todas as pessoas, fumantes e não fumantes,
tomem consciência d6ste fato, que tenho repetido em todos
os meus pronunciamentos, dando eco às denúncias de renomados médicos, pesquisadores e, principãlment-e, pneumo· .. ·
logistas:
-"O fumo é responsável por 90% dos casos de Câncer
de pulmão e enfisema pulmonar; 75% dos Casos de bronquites
crónicas e 25% das ocotrénciãs de infarto do miocárdio."
Isto significa-, -irremediavelmente, -que entre cada 10 fumantes, 9 serão vítima desse tipo de câncer ou de enfiserila;7 ou 8 contrairão bronquite crónica e, ainda -com- relação
a ca.da grupo de 10 pessoas que fumam, quatro terão infarto
do miocárdio.
Isto, para quem ainda fuma, ou, por algumas razõ-es,
tem amor ou afcto a algum fugtante, deveria causar· pavor.
O_fumo, originalmente nativo-das Américas-:e utilizado
apenas pelos chefes indígenas, _em carimônias Sõlenes ou religiosas para invocar divindadés, infiltrou-se·, sorrateiramente
com as drogas em nossos dias, nos hábitQs dos colonos american-os e espalhou-se pelo mundo "'dito civilizado". viciando,
a dados_ de hoje, mais de 1 bilhão de pessoas, das quais,
só no Brasil mais de 30 milhoes, que consometn:, anualmente,
a cifra fabulosa de 160 milhões ~e cigarros, r.esponsáVeis por
80% da poluição ambiental mais perniciosa ao s_er humano,
pois a grande parte das pessoas passa a maior parte de suas
vidas_em ambientes fechados, produzindo, entre os _que não
fumam, a condição de fumantes passivos, também sujeitos
a todos estes males.
Diante deSta- realidade, ao -longo dos últimos anos mais
esclarecida e clarificada pelo trabalho de inve~tigação -ae várias
entidades nacionais e estrangeiros, como a American ·canCer
Society, foi elaborad_o, em 1979, o Programa Nacional de
Combate ao Fumo, por iniciátiva da Sociedade Brasileira de
Cancerologia, com a colaboração de cientistas brasileiros, como o Professor e médico José Rosemberg, e :nlais de 46 eÍltidades médico-universitárias, send<:> n ~eferido_programa, posteriormente, reeferendado e adotado pelo Ministério da Saúde,
que lhe deu condição operacional, adritinistrativa e prestígio
de força política e vontade de Governo, através do Grupo
Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil, do qual
me-coube a honra de ser o Presidente,
O combate ao funlo não é só uni progrãma brãsH~i~o.
Mais de 80 países do mundo lanç~ram campanhas e promulgaram normas rígidas contra o tabagismo, vetando a publicidade de derivados do fumo, determinando a inscr_içãá de ã.dvertências cõntra o VíCio nas embalãgeiis do cigarro e proibindo o seu uso em locais públicos, recintos fechados e tranS.
- -:
portes cole ti vos.
_ __
Hoje, no Brasil, embora ainda exista um imenso-contingente de fumantes, cada vez mais acanhados do vício devi_do
ao processo de conscientização das pessoas que não fumam
e agora têm aversão ao cigãfrÇI__pél()s males que o mundo
científico tem divulgado, os resultados alcançados são- animadores, mas a luta ainda é grande._
_
-. _
Os_jovens, hoje,-se iniciam maiS cedo e as mulheres,
entre a quais o cigarro produz um efeito devastador, passaram
a fumar mais do que os homens.
Parece-me que, entre os novos fumantes_ do mercado,
a maior parte já são ~U:lheres ou ac:folescentes.
O. fumo, aléM das doenças já comentadas anteriormente,
também provoca o envelhecimento precoce, danos fetais,
doenças cardio-vasculares e_osteoporose, e, ainda, o que muita
gente ainda não sabe, sérios distúrbios biológicos como rugas
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e a de_generescência da pele, principalmente nas mulheres,
e alterações metabólicas que resultam em progressiva impo_
_
tência sexual entre os homensA_
- -E fiitalizando, senhores participanteS e promotores deste
eVento, entre aS tendências ~do.mundo mode~o, uma. aponta
-nà dii-eção de que a rique·za· futura' dos povos e do mundo
repousa na trilogia: saúde, educação_ da população e abundância de recursos naturais, e entre os recu_rsos naturais podemos viSlumbrar uma das expressões da moeda do futuro: espaço e alimento.
Num país como ·o nosso, com· as nossas características-e potencialidades, seríamos muito mais ricos e saudáveis se,em· ve_z_ de fumo, onde somos um dos maiores produtores
e exportadores mundiais, movimentando no mercado interno
um volume de bilhões de dólares.- basta dizer que em 1983,
que foi o dado que consegui de última hora, a indústria furnageir~ _const~_ibuir~ de IPI para os cofres públicos, _em pül!CQS
meses, com mais de 500 milhõe.s~de dólares -repito, se
em vez de fumo produzíssemos alimentos para o povo, para
os nossos filhos, para as gerações futuras para melhorar a
díeta dos países ricos e fortalecer nossas divisas e, pela caridade
cristã e solidariedade humana, a~enizar a fome das populações--páup"éiTimas do mundo, que, em pleno final de Século
XX, nos deprime com a sua miséria:
E mais uma vez iepito .ão fiõ.af de uma coriferênçia-, Oe
umapalestra, não plantem fumo _que é morte, plantem alimentos_que é vi~a.c
___
_
E desta forma, Senhores e Senhoras participantes deste
eP~ontro, ~~ríamos em nosso_ País, para grandeza de nossa
Pátria e de nosso futuro, os homens_sempre saudáveis e _vigorosos e, sem as abomináveis rug4~ precoces.. a tão proclamada
beleza da mulher brasileira seria mui~o mais duradoura.
. O SR. !'RESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Concedo a

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso_.)_ - Sr._ Presidente, Sr.s e Srs. Senadores,
trago hoje a este Plenário uma grande preocupação em relação
ao comportamento das atividades especulativas praticadas pelos banqueiros em nosso sistema económico.
As empresas nacionais, principalmente as de pequeno
e médio portes, estão sendo escravizadas por esses agentes.
Apesar de trabalharem duro durante anos e anos, estão fechando suas portas e dispensando empregados porque não
conseguem mais pagar os jurâs escorchantes que lhes são
cobrados.
Um exame mesmo superficial de suas planilhas firianceíras denota que os juros e remunerações cobrados pelos
empréstimos tomados chegam a taxas absurdas de até_ 60%.
ao mês.
Constata-se, assim. de um lado, a forma ilícita e usuiária
de ganhar dinheiro e, de outro, uma gritante transferência
de a.tivos _financeiros dessas empresas e dos próprios sócios
para os cofres dos bancos.
Mesmo promovendo descontos de até 30% sobre o valor
de tabela dos seus bens, criando outros tipos de atração de
clientes e apelando até para o sistema de trocas, os empresários
a_fundam em dívidas, hipotecam seus ati vos e não conseguem
saldar nem mesmo a parte secundária de_ seus compromissos~_
O resultado é a falência e o drama social que atinge em cheio
os trabalhadores e suas famílias, que ficam sem meios de
sobrevivência.
.
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O que é ainda mais revoltante é que o ·ctono do banco,
que age ilegalmente, que contribui diretamente para agravar
o desemprego, a inflação, a recessão e a instabilidade social
através da agiotagem, é chamado de "Banqueiro", de "Alto
Executivo", vive cercado de admiradores e de bajuladores,
ocupa lugar de destaque nos grandes jornais, revistas-e televisão, galga posto de ministro e decide os destinos da economia
e o percentual da taxa de juros para fiCãr mais rico.Infelizmente, neste PaíS de enormes contradições, o trabalho não tem nenhum valor, a usura tornou-se legal e o
dinheiro virOu-m"e"rcadoria que se multiplica vertiginosamente
através da_prática da agiotagem oficial. Para se ter -idéia do
fabuloso negócio -da agiotagem instituCiOnal, não é à toa que
o Bradesco, em apenas três décadas, saindo praticamente do
nada, tornou-se_ o maior banco privado do País, com mais
de 2.600 agências espalhadas pelo território nacional.
Desde os primeirOs mom__entos de_sua história e- da organização do Estado, a sociedade brasileira foi estruturada a partir
de um profundo corte. As elites econômicas, polítiCa:s, intelectuais e burocráticas, através de uma perfeita coalizão, definiram as formas do exercício do seu poder nacional. Um poder
individualista, agressivo, autoritário- e dependente, que sempre se afirmou de maneira hegemônica e absoluta, em todos
os momentos__da evolução das estruturas sacio-políticas e económicas.
_
- - Dessa maneira, desde a primeira Constituição de 1824,
os direitos políticos dos_ cidadãos eram considerados a partir
dos seus níveis de renda e de suas posições na so-Ciedade.
Por exemplo, não_ podiam votar nas eleições primárias até 1881 as eleições eram indiretas e se realizavam em dois
turnos - aqueles que não dispunham de uma renda anual
líquida de 100 mil réis, e- não podiam eleger deputados e
senadores, aqueles_ que não tinham uma reilda de 200 mil
réis. Não podiam ser eleitos deputados e senadores aqueles
que não tinham um renda igual ou superior a, respectivamente, 400 mil réis e 80Qmil réis. A essas restriçõeS de fortuna
acrescentavam-se outros impedimentos. Não po-diam votar
nem ser eleitos: os menores de 25 anos, salvo se eles fossem
oficiais do exército ou "bacharéis";- os chariiados ''filhos de
família", salvo s_e eles tivessesm um empregõ- burocrático e
os empregados doméstiCos, cõiri-ex-ceção-dos contadores, dos
administradores de fazendas e de usinas. Finalmente, 9s escravos que tinham conseguido alforria.
Com a Lei Saraiva, de 1881, ·redigida por Rui Barbosa,
expressão máxima do. bacharelismo, a taxa mínima exigida
para exercer o direito de_ voto subiu para 200 mil ré_is. Ao
mesmo tempo, foi Vedada qualquer possibilidade de voto ao

analfabeto. Vale ressaltar ainda que mais de 80%_ da

popu~

lação brasileira no fim do século XIX_encontrava-se nessa
situa-ção. Por outro lado, a prática dessas restriÇõeS pode -Ser
medida se analisarmos o resultado de uma eleição para o
Parlamento, a última da época do Império, iealizada no Rio
Grande do Sul em 1889;-considerada na ocasião a Província
de maior grau de mobilização política. Apenas 12 mil pessoas
estavam aptas para votar, bu seja, ce-rca -de 2% da população.
Esta é eXátam.ente a socied3de--que herdamos doS nosSOS
antepassados. A tragédia, que é representada pelo enorme
abismo social, apresenta-se ainda mais grave nos dias de hoje.
PesqUisa divulgada pelas Na-ções Unidas no-decOrrer da semana passada, mostra as cores .berrantes da desigualdade. O
Brasil está em último lugar no mundo em matéria de distribuição de renda. É por isso que quase todos os- braSileiros
estão frustrados e decepcionados. Ninguém mais acredita que
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a economia possa resolver o impasse em que vivemos. -o
caos tomou conta do sistema como um todo que é alimentado
pela voracidade do ganho dos banqueiros.
A econorri.ii3. riãO pode continUar éxístindO submetida à
perversão e ao despotismo dos bancos. Se isso continuar acontecendo, será o fini da ética e da moral social, e a catástrofe
poderá vir a desestabilizar õ sistema. ·
Benja~iil ConStant, em--seu_ célebre "pamphlet antiii3.poleónico", dizia o seguinte a respeito do despotismo: "um governo onde a vontade do senhçr é a única lei; onde as corporações, quando existentes, não são senão seus órgãos; onde
o senhor s_e considera o único pi"oprie"táiio do seu irilpério
e não vê nos seus súditos sen_ão usufrutUários; onde a liberdade
pode ser tirada dos_ cidadãos, sem que a autoridade se digne
explicar os motivos. e sem que se possa ter a pretensão de
os conhecer; onde os tribunais estão subor:_din_adQS aos caprichos do poder; onde suas sentenças podem ser anuladas; onde
os absolvidos sãO co_nduziclos perante novos juízes, iflstruídos
pelo exemplo dos seus predecessores de que não existem senão
para condenar. É um poder a-rbitrário e USurpador".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob o ponto de vista económico, político, social e moral, a prática bancária da agiotagem com altas taxas de juros é Simplesmente criminosa, ímOral
e usurpad()ra. Juridicamente, _ela é_ ilegal, pOrque nenhuma
instituiç~o banCária brasileira Pode es_tabelecer _taxas superiores a 12% ao ano como está escrito na_ Constituição Federal,
em seu art. 192, § 3• .
.
___ Vale res~altar que os banqueiros invOcam a não regulamentação _da lei para poderem 'ferir a Constituição ·e cOntirluar
explorando o povo. Todavia, é preciso deixar bem çlaró que
o argumento não encontra sus.tentação na opiniâo de muitos
juristas. -0 que falta a _lei corilj:>lementar determinar não é
a taxa de remuneração, mas a pena em que incorrerão os
f~audadores desta disposição.
Durante_o 89 Encontro Naçlonal çl~_Ttib_uQ_ais de Alçada,
realizado em Porto Alegre, o juiz gaúcho Sérgio Gischkow
Pereira conseguiu aproVar, por 13 votos contra 4, sua _tese
de que a taxa de 12% ao ãn"õ é auto-aplicável. Neste encontro,
ficou- decidido aindaque juro real é juro deflacionado. .
Por outro lado, altas esferas do Poder Executivo Federal
prOcuram bombardear os argumentos em favor da aplicabilidade imediata da limitação da taxa. A Consultaria-Geral
da República, amparada em estudo do Banco Central, sustenta a tesa da não aplicabilidade_da pauta normativa sem lei
regulamentadora, e busca definir o conceito de juro real de
maneira a esvaziar o ato constitucional.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, enquanto -oS- banqueiros
e as autoridades governarnenta!_s_ querem.-a.continuidade da
exploraç_ão, da ilegalidade, da especulação e do ganho fácil,
em detnmento do trabalho e do bem comum, a economia
brasileira inviabiliza-se, e mergulha mais fundo na recessão.
-Finalizando, seria bom relembrar um princípiO eootlõmico que foi ensinado por Keynes e por Kalechi, e que qualquer estudante de economia guarda em suas anotações: ''não
é a poupança que determina ó investimento, mas o "invêrso.
Quánto maior o inVestimento, mà.ior-será-aren.da e mais sepoderá poupar dessa renda. Uma elevação da taxa de juros
só estimularia·a_poupança se estivéssemoS na excepcional situação de plenO erilprego, quando o aumento dos investimentos não levaria ao aumento_da produ_ção, mas à inflação.
Sabemos, porém, que esse fato só ocorre no sistema capitalista
no rápido momento do auge do ciclo econômico. Fora desse
momento, a elevação da taxa de juros só contribui paraestirriü-
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lar a inflação, reduzir a produção e diminuir a poupança macroeconômica".
.
- . . .
-

Muito obrigado.
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a guerrilha, ganha 150- dólares por mês ~ais lo dólares de
pagamento _extra. Assim, ao lado desta situação ridícula dos
soldos militares, as forças organizadas da desestabilização procuram eXplorar, de maneira totalmente proposital e deformada, a diferença de ganho entre um general e um deputado.
A comparação tinha endereço certo e visava elevar ainda
màis o descontentamento, -o grau de revolta e a frustração
dos militares em relação aos políticos. Além disso, objetivava
igualmente criar um ódio mortal da sociedade em relação
à classe política. Dessa maneira,_ a chave do raciocíniO éra
mll:ito simpleS. Não se poderia mais admitir que quase -todos
estivessem ganhando uma miséria, enquanto meia dúzia de
parlamentares recebiam subsídios de 2.500 dólares por mês.
Apesar de falso, diz o velho ditado: "contra fatos não
há argumentos". Em outras palavras, para o povo sofrido,
explorado, decepcionado, desiludido, despolitizado e mariipulado, o que fica é a primeira versão e não o fato em si. O
impacto imediato da informação é violento, incontestável e
profundo na cabeça da multidão. A mensagem é lançada e
penetra fácil no inconsciente coletivo e chega da maneira como
quer o autor.
Os grupos desestabilizadores sabem disso perfeitamente
e usam com· perfeiÇão a técnica da ~anipulação das massas
para atingir os seus objetivos. S~o mufto raroS-os mmnentos
históricos de ruptura, em que eles não conseguiram atingir
os seus ideais de po?er e ID3I}Ípulação. Principalmente na
América Latina, na Asia e na Africa, que formam a comunidade dos chamados países atrasados, a presença dessas forças
na cena política tém sido constante, predominante e hegemónica.
_
As chamadas "esquerdas" ou "forças progressistas" ou,
ainda, "forças democráticaS", como gostam de chamar alguns
intelectuais, de maneira quase absoluta, não conseguem se
comunicar com as grandes massas. Por uma questão de princípios, não conseguem se libertar dos seus velhOs dogmas. Pregam totalmente no deserto e continuam com um discurso
completamente distanciado dos problemas cruéis que as pessoas vivem em seu cotidiano. Com<?-vimos anteriormente,
o povo não está interessado em argumentos, e, sim, em ações
e gestos de efeitos imediatos. É juStaínente por causa disso
que o populismo, o clientelismo e a manipulação prosperam
nas eleições latino-americanas e chegam sempre em primeiro
lugar.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte_ discurso.)- Sr. _Presidente, Sr~ e SrS._ Seiiadores,
não podemos nos enganar tnais uma vez com õ .delicado momento histórico que toda a América Latiria está atravessando.
Uma parte importante das ''elites do poder". princip3Imente políticos, íntelecttiais e empresáriOs·; depois de 500 anos
de história, continua encontrando na instabilidade, na violência, na corrupção, no atraSo, na ·manutenção da miséria e
da exploração, na mentira e no populismo polítiCo~ enfim,
na desmoralização generalizada das instituições, os ingredien~
tes ideais para reproduzir e ampliar a sua soberaltià.
Especialistas políticos mostra!fl qtie a~_:c-ofldiÇGeS-que per~
mitiram os recentes tumultos na Venezuela _e o golpe de Estado
no Peru já estavam reunidas e maduras há Õlllito tempo. A
América· Latina continua como sempÍ"e foi ao longo de sua
história, um imenso barril de pólvora.
O Presidente Alberto Fujirriori, apesar de eleito pelo
voto popular, foi, juntamente com toda a elite desestabili~
zadora do País, o principal arquiteto do golpe institucidiial.
Através de um jogo de cartas marcadas, e apoiado decididamente pelos grupos-sociais mais antidemoCráticos dã sociedade peruana, o Presidente Fujimori semeou o terreno da
rebelião.
Contribuiu sutilmente para que os partidos políticoS tradicionais e suas representações pai:lamentares criasSe-m toda sor~
te de dificuldades, ·n·o sentido de que ele não pudesse implementar o seu programa de governo. Com isso, conseguiU de
uma só vez d~smoralizar os Políticos e o CórigrêSSONacional
perante a sociedade.
Fazia também parte do jogo aumentar o nível do clescontentamento social, desmoralizar os outros poderes e ganhar
o apoio da maioria das Forças Armadas. Ao longo de seus quase dois anos de mandato, -conquistado em uma campanha onde ele fazia questão de passar
para o povo a imagem do "não político", mas do protetor
dos pobres, o Sr. Alberto Fujimoifn"ãõ"-·poupou iDsultos e
críticas de toda natureza ao Poder Judiciáii<fe aos legisladores.
Se olharmos com frieza e imparCialidade, constataremos
Em seus discursos inflamados, a sede dos tribunais era um que todos os Congressos da América Latina re"fletem exataverdadeiro "Palácio da Injustiça", e os Juízes, quase todos mente essa realidade. Todos eles, sem exceção, são formados,
-cúmplices da impunidade, do tráfiCo de influênciã, da corrup- em sua maioria, pOr representantes- do poder económico e
ção, do crime _organizado e do cartel do narcotráfico.
das poderosas corporações nacionais e internacioniüs. A cada
Ao mesmo tempo em que conseguia agradar aos militares, eleição, fica mais difícil para um cidadão comum se eleger
procurando mostrar para eles que o_ País- estava à beira do deputado ou senador._ O mandato eletiv_o viro ti um ·verdadeiro
caos por causados políticos, dos partidos, dos juízes corruptos, negócio de milhões de dólares, e a eleição um dia de _ilusão
dos sindicatos populistas, de intelectuais ultrapassados e de de ganhos para as grandes massas miseráveis e exploradas
empresários oportunistas, ele incentivava, de maneira hábil, da periferia dos centros urDanos.
o aprofundamento da desordem económica, o achatamento
Um voto pode valer um par de tênis, um lote para consdos salários e a peri.úria das Forças· Aimad3.s.
truÜ"
Um barraco, uma receita médica para curar uma vermi~
Segundo declarações _de um general peí-uano, suas tropas
nOse, um pUnhado de farjnha para saciar a fOine ou alguns
estão totalmente humilhadas porque ganham um soldo miserá~
vel. Os soldados se vêem obrigados a fazer pilhagens ou men~ trocados. O populismo e o clienteliSmo político_ se alimentam
digar comida aos camponeses. Um soldado peruano ganha · da própria miséria humana, da ignorância e do analfabetismo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamentavelmente, os hoo equivalente a 80 centavos de dólar por dia para comida
e um soldo mensal de pouco mais de 5 dólares. Um general qtens públicos sérios e o Poder Legislativo pagam pelos atas
ganha cerca de 250 dólares e mais gasolina grátis. Um coman- e pela péssima conduta dos m·aus políticos. São estes que
dante nas chamadas-"Zçnas de Emergência'', onde se combate não comparecem ao trabalho, desmoralizam a vida parlamen_o_

---_
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tare denigrem a instituição. Os que usam o Parlamento como
do Poder, o desrespeito com os aposentados, a desorganização
instrumento de suas vaidades pessoais, dos seus inter_e.sses gerat do País, o desemprego, a violência e a impunidade.
económicos pu de seus_objetivQs político~, o fa;zem no sentido
Tem sido realmente muito difícil mudar na cabeça da
de impedir que ele legisle em favor da democracia.e da maioria população a péssima imagiein que cOnqUistamos. A palavra
da sociedade.
de ordem de_ g_ue "tocio_ político sem exc~ç4o é ladrão e um
Reconheço perfeitamente os motivos das sucessivas de- mentiroso", infelizmente, tomou-se uma verdade nos corações e mentes do_ povo brasileiro.- No restante da Améi'ica
cepções que a população brasileira tem sofrido_ao_longo de
Latina o julgamento é· o mesmo~ Nós sentimos isso recen-tequase 500 anos de nos_~~ tumultuada evolução política.
Fazendo um balanço da última_década, vimos que a maio- mente na Venezuela, no P~ru, no Equador, onde mais da
ria da população brasileira alimentou um grande sonho. Acre- metade da população ganha menos de 30 dólares por mês
ditou que suas vidas mudariam a partir de 1982, com a eleição e, por incrível que pareça, também nos chamados países avandireta dos governa9ores dos estados. O re$ultad,o, como, não .ç;a.do~ ~P Primei,ro Mundo. ,
. - ,
poderia dei~ar de_ser. foi.totalmente diferente do que pensav~.
Nos Estados Unidos, por exemplo~ um desconhecido teEm 1984, uma nova .esperança-levou_ outra vez o povo xano, dono de uma imensa fortuna, sem nenhuma tradição
a ocupar as praças públicas do País .. A .campanhas das "Diretas
Política, surgidO !J,ãQ se sabe bef!l_p_or qual motivo, sem meSmo
Já" mobilizou milhões de pessoas em todo o Brasil, e a frustraparticipar das pr~vhs eleitorais, já_ aparece em primeirO lugar
ção não tardou com a derrota da e:r;nenda _no plenário_ do
nas, pesquisas para .a,Presidênc;ia da República. O que se sabe,
mais ou menos,,é. que ele está, apoiadO unicamente pelo repúCongresso Nacional.
dio da população em relação· aos políticos tradicionais, o que
Em 1985, uma luz aparecia com Tancredo Neves e tinna
o nome de ''Nova República". Novamente a população volta- parece ser mais do que suficiente.
va às ruas, mas Tancredo durou pouco. Ganhou mas não
___ Na_Europa Qcidental, por s1;1a vez, nós assistimos a um
assumiu. O desfecho final cau_sou uma cpmoç_ão __a que poucas vc;:rdadeiro ress~rgimento, em gra.nde estilo, dos movimentos
vezes se assist_il,l na his.t6da_ elo ;Brasil. A _dO~IJ.Ça. inesperada nazi-fascistas, com am-plo apoió popular. Assim, na França
do no.vo_Presidente, e logo em s.eguida_a sua morte~ embora de Jean Marie Le Pen, na A1emanha _dos "sk,inheads'', na
tenha ele .sido, escolhido no limitado ''Colégio Eleítoral"rfoi _Itália, velha pátria do fascismo, na conservadora Inglaterra
um golpe profundo no coração do povo brasileiro.
e. até- ~eSmo no, pequeno Portugal, os ideais. do hitlerismos
Em 1986, uma nova onda surgiu, e fez o povo mais uma
e mussolinianos ganham terreno, denegrindo a.classe política
vez desfilar nas ruas em defesa dos seus__ d,ireito:s,__ e._ Ó9 .seu e.e:Jl!.preendendo_. uma caça sistemática a árabes, negros, latinosalário. O "Plano Cruzado" entrava em pauta e trazia grandes
americanos e outras minorias que formam o exército de lum~
promessas. Prom_etia uma vida nova para todos, uma econo- pemproletários desses pafses.
mia estável e fartura na mesa do trabalhador.
1;. muito pre_o,cupante a situfição da democracia _no mundo
Em 1988, Com um forte apelo popular, chegou a vez inteiro. Na AméJ;"ica, Latina, constatamos cJa,ra(Ilente que o
dq PT ~enquistar os votõs m~joritáriQ~ 4a,s.cidades mals_impor- clima é de completa instabilidade e de grandes incertezas.
. No Brasil, vivemos momentos de verdadeira expectativa
tantes .do Pafs._ AJém da ascenç~ão do. :PT, foi tam_liém o ano
da promulgação da Constituição, apontada comO a salvação com o aumentO):l'!- violência,_ dà impunidade, qa corrupção,
para todos os males._ O povo infelizmente amargou mais uma da recessão e da falência do Estado, adm~tida pelo próprio
decepção, e voltou para casa triste e de cabeça baixa.
~~c;!§i_çl~nte da ~p~blica.
., .
_
· Como se não bastasse o dr<.tma. J;llOI::al, socJ~l e. econômico
Em 1989. finalmente, a primeira eleição direta para Presique atravessa o País, eis que reaparece em_ cena o ex-Presidente da República, depois de quase 21 anos, batia à porta
da brasileiro .. Apareceu então um jovem chamado Femando __ çl~nte_ General _figueiredo, travestido de ''Çondottieri", de
espada em punho, acusando os políticos, e culpã.ndo o ParlaCollor de Mello, que através de um discurso de cunho popumento pelo imp~sse que está se formando no seja da socielista e emocional, prometendo mundos e fundos, conseguiu
tirar o povo de casa e se elegeu, aos 39 anos_ de idade, o
dade. ;\_lém disso, ele traça urn futuro negro para a· Nação
mais jovem Presidente da história- brasileira. Logo após a
e conclama, como salvação, uma re;z;a coletiva para São Judas
sua pOsse, deixando de lado os pronunciamentos-de impacto, Tadeu e para São_ Jorge, protetor da Cavalaria.
Devemos preparar-nos para combater os "falcões" e dea maioria deles contra a figura dos políticos e contra os CorrUptos que apelidava de "marajás", confiscOU a- pói.ipánÇã--dos fender a ordem democrátiCa.- Ela é ainda a forma de governo
cidãdãos ê iniciõU ·mil prOcesso ·acelerade de recessão econó= mais adeq'uada para o nosso povo. Até o finaLdeste .século;
mica e achatamento salarial. Além disso, por ironia do destino,
haveremos de cqnstnür um País .fort~, um Congresso respeio famoso "caçador de marajás", em pouco tempo, viu o seu tável e uma classe política honrada, sob .a égide da democracia.
Muito obrigado.
governo se transformar em um antro profundo de corrupção,
envolvendo os seus amigos mais pr6ximóS.-Mais-urilá-vez o
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
povo estava revoltado, desamparado e enganado pela demapalavra ao nobre Senador Odacir Soares.
gogia.
Assim, numa pura demonstração de desprezo pela classe
O SR. ODACIR ~OARES (PFL ,...,- RO. Pronuncia o sepolítica, nas eleições de 1990, dos 82 milhões de eleitores,
38 milhões não votaram em candidatos a cadeiras no Con- _gUinie discurso.)-:-- Sr .. Presidente, Sr~ e Srs. _S~?.adores, Não
gresso Nacional, e 28 milhões simplesmente não votaram em há. dúvida de que o Brasil ajudou nos últimos dois anos, apesar
de toda a pregação pessimista que se faz, procurando negar
ninguém.
A avaliação que os especialistas fazem hoje do comporta- as conqusitas do atual Governo.
Houve uma mudança de comportamento, através de um
mento eleitoral é que os eleitores estão ainda m_ais desiludidos.
A causa é o aprofundamento da recessão e, sobretudo, os posicionamento determinado no· combate à corrupção, com
sucessivos episódios de alta corrupção nos escalões superiores a apuração de todas as denúncias feitas, colocando nas grades
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juízes, procuradores, advogados e funcionários graduados do
escalão governamental.
O Brasil se modernizou e se abriu para o mundo, s~m
temer a competição, buscandO assim noVas tecnologias-e Um.
maior diálogo com o Primeiro Mundo.
O Estado encolheu como a sua saída de empreendimentos
que podem ser geridos pela iniciativa privada, e o programa
de desastatização é hoje urna grata realidade.
Este é o Brasil novo que muitos teimam em não querer
ver, mas tenho certeza de que, a curto prazo, a Nação brasileira fará justiça ao atual Presidente da República.
Na agricultura, também o Brasil mudou e estamos colhendo uma safra de 70 milhóe"s de toneladas de grãos, o que
se reveste de excepcional importância- para nós, devido ao
papel fundamental do setor, como agente catalisador da transformação social no País.
,
A agricultura, Sr. Presidente e Srs. senadores, ainda é
o grande desafio a ser enfrentado pelo Governo, pois teremos
que produzir 140 milhões de toneladas de grãos no nao 2000,
exatamente o-dobro da maior safra já ºbtida, para alimentar
os 200 milhões de habitantes que teremos-no fim do século,
isto é, daqui a 8 anos.
Isso sem levarmos em conta que precisaremos também
gerar excedentes exportáveis para miniriizar os problemas de
uma população mundial que irá atingir 7,2 bilhões de habitantes, no mesmo período.
Precisaremos p-ara iSso "de uma política agrícoia racional
e consistente, sem pacotes elll:e_rgenciaiS, que respeit"e e' iilCentive a vocação agrícola do nosso País, sob pena de" fracassarmos
e comprometermos o futuro desta Nação.
Algumas medidas precisam ser tomadas e permitam-me
sugerir algumas delas, de fundamental importância para a
implementação dessa polítíea agrícola.
Primeiramente, é preciso que se·conscientize a população
sobre a importância da agricultura e do agricultor para que
alcancemos a paz social, sem· conflitos, em·que cada um cumpra o seu papel no processo de desenvolvimento social do
nosso Brasil.
Em segundo lugar, faz-se necessário estabelecer um sistema agroindustrial forte que consiga se autofinãri.Cial-~ serii--âepender de favores do Governo, e que lhe pei:lilita-seprogi:amar
a médio e longo prazos e fazer valer a sua força, que repre_
senta, hoje, 150 bilhões de dólares.
Uma outra medida e talvez a mais importante: é preciso
que haja uma decisão- política de priorizar a agricultura e
permitir que ela se capitalize, para ganhar mais competitividade internacional.
Todos sabemos, Srs. Senadores, que o Governo convive
com dificUldades de caixa, mas entendo que não devem faltar
recursos para investir na agricultura. Recursos não somente
para custeio, mas para incorporar ao processo produtivo as
tecnologias desenvolvidas no País.
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O setor de agricultura reclama melhoramentos de infraw
estrutura, como armazenagem e transporte; a modernização
dos portos, manutenção e estímulo da pesquisa agropecuária
e a -viabiliz~ação dos mercados futuros. Sem essas conquistas,
a nossa agricultura continuará claudicando e não teremos,
_jamai~. uma política agrícola que tranqüilize o produtor rural.
Aqueles que defendem a ecologia com tanta veemência,
devem investir no aumentO da produtividade agrícola, pois
s6 assim devastaremos menos florestas, o que se constituirá
em um forte instrumento de preservação ambiental.
Uma agricultura forte representa não apen~c; uma economia forte, sem exportação de divisas, mas também um país
- socialmente mais justo e com menos miséria.Uma pOlítica ãgríCola que realmente prioiize a agrícu~tura
significa mais renda, fortalecimento do mercado_ interno, mais
aiT.ecadação, fiXO!Ção :doo honlem np ciunpo, ffia'iS i'nVe&timento
na capacitação do trabalhador, melhoria dos salários, maior
inetcado pOtencial, melhor distribuição de renda e, canseqüentêmerite-; ritelhõfici do nível de vida da sociedade.
Faço um apelo ao Ministro da Economia e ao Ministro
daAgriculturaparaquecor;ttinuemjti.iltosriade.c~ãod~~Uscar

uma solução ·definitiva para o setÕr da agricultura, e i_n:Vistci.m
firmemenfe no campo. pois ·s6 assim encontraremos a saída
_ · para· â criSe bras1leirá., atrá.vés de -uma deciSão âe governo
que começ~ a -gaD.hà~ c9rpo_, -e ~ertaménte confirmará, mais
do que nunca, a v9cação agrícola do Brasil. _
A agricultura não aceita maís discursOs- ou recursos de
-- retórica. Ela exige ação e medidas objetivas que só agora
começam a ser implementadas, e tenho certeza de que estamos
no caminho certo e em um futuro muito próximo seremos
o maior celeiro do mundo.
·
. Era o que tinha'~ diz.er._
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Não há mais
oradores inscritOs.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 05 trabalhos
convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje às 18 horas
e 35 minutos corri a segulnte· -

ORDEM DO DIA
-I-,

Votação, em turno único~ do Requerimento n" 168, de
1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitan-do,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do editorial publicado no Jornal Correio Braziliense,
. edição de 15 de abril de 1992, sob o título "Isonomia Salarial".
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer- r~d_a a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 minutos.)
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Ata da 1123 Sessão, em 10 de junho de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinãria da 491' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevídes
ÀS 18 HORAS P :l.$ MINrrro~. AC'TrAM,~P PRPSFNTI1S OS SR~. SFNAIJORFS:

Alexandre C'.osta - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Aluizio Be1erra - Ama1onino Mendes - Amir l.ando Antonio Mariz - Aureo Mello - lleni Veras - Carlos De'
C'.arti - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sahóia
de C.arvalho - Dario Pereira - Dirceu Carnl"iro - Divaldo

Suruagy - Eduardo Suplicy - Flcio Álvares - Fnêas Faria
- F.speridino Amin - Epitáolo Cafeteira - Haviano Meto Francisco Rollcmberg - Garibal~i Alves Filho - Gerson
C.amata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - llumherro I urena - Iram Saraiva - lrapuan
Costa Júnior - Jarhas Passarinho - João Calmon - João

França - Jol!o Rocha - Jonas l'inheiro - Josaphat Marinho- José 11duardo - José Paulo Biso! - Jos~ Richa - José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhães- l.avoisier Maia- I.ouremberg Nunes Rocha- !.ourival Baptista - l.ucfdio Porlella - Magno Bacelar - Márcio I .accrda - Marco Macicl - Mário (~ovas - Maurfcio
C.orrl!a - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrâo
- Nahor Júnior - Nelson We~ckin - Ney Maranhão Odacir Soares - Onofre !)uinan - Pedro Simon - Rachid
Saldanha Der7j - Raimundo 1 ira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
C'.ampelo - Wilson Marlins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Sep.adores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessã_o.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOss-os tra,balhos.
Sobre a_ mesa, requerimentos que ser:ão lidos pelo Sr.
1'? Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 378, DE 1992
Sr. Presidente,
Requererrios uigênda, nõs termos do art. 336; ã.tínea c
do RegimentO It:tterno, para a Mensagem n~ 210, de 1992:
pela qual o Sr. Pres-idc_nte da República submete ao Senado
~ederal proposta para que seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar operação de crédito externo, no valor
de US$61 ,532,971.00, em aditamento ao contrato firm~ado em
24-6-88. entre a União e u_m consórcio coiiSti~U(dp_pelas empresas Hehcópteros do Brasil S/ A- HELIBRAS, Aeroespatiale
Socteté Nahonale lndustrielle e ENGESA - Engenheiros
Especializados S/A, destinada a financiar a iinportação de
helicópteros, equipamentos e ·serVrç-os:Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. - HUitlberto
Lucena - Marco Maciel - Chagas Rodrigues - Maurício
Corrêa.

REQUERIMENTO N' 379, DE~ 1992
Sr. Presidente,
Requeremos urgência, nbs termos_ do art. ~-~6, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n" 7,
de 1992, que dispõe sobre limites globais e condições para
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal. dos Municípios e suas autarquias. e estabeR
Ieee limites e condições para ·concessão de garantias.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. - Humberto
Lucena- Marco Maciel- José Eduardo- Chagas R~rigues
- Aécio Faria - Amazonino Mendes - Esperidião Amin
- Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos, serão votados após a Ordem
do Dia, na forma do art. 340 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 380, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro, nos te_rmos regimentais~ que seja ouvida a Co~
missão de Constitui_ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 98, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Wedekin, que "dispõe sobre a eleição do rêprescntante
dos trabalhadores". A esse projeto forain apresentados dois
substitutivos da Comissão de Assuntos Sociais.
Tratando-se de regulamentação de dispositivo- Constitucional é imprescindível que, além do exame. de mérito a ser
fiúto pela Comiss-ão de Assuntos Soci;;li_s".,- Se proceda um- exarbe
da constituciOnalidade e çia fiel adequação das normaS ao
sentido e ao espírito do que estabelece a Carta M&gna. :E;is
pot que- solicito_ que seja remetido à Comissão de Justiça o
projeto acinta citaao.
------- -- --- ·
Sala das Sessões,- Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) c:- O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, nos termos
do art. 255 do Regimento Interno.
Sobú; a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte
A VISO N' 924/MEFP
Brasliia, 9 de junho de 1992
Senhor Presidente,
Em resposta ao seu Ofício n' 258, de 8 de maio de 1992,
comunico a Vossa Excelência a impossibilidade de meu comparecimento ao Plenário dessa Casa Legislativa na data suge~
rida, por encontrar-me em missão do Executivo, no Rio de
Janeiro, onde se realiza a EC0-92.
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Dessa (orma, proponho a Vossa Exceténcia
órfleu
depoimento venha a ocorrer em ndva data, a ser oportunamente acordada.
_
__
Atenciosamente,- Marcílio Marques Moreira, Min!stro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejarnento.

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevÍctes) -- A Presidência informa aoS"-Srs. Senadores que gestionará junto ao
Sr. Ministro para fixar nova data para o seu comparecimento!
ainda no corrente mês, portanto antes dq término da primeira
etapa da atual Sessão Legislatiya, ao Senado_ Feder~l- _
.
O_SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, relatório sObre
endiVídamento dos Estados e Municípios refefentes aÇs rll~s-es
de março e abril do corrente ano.
..
_
_.....
As matériaS--Serão despachadas à Comissão c;Ie Assu~ltos
Econônticós pa~a· collhcci~e.nto.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgótado
o período destinado ao Expediente.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Item 1:

,.
-em turno único, -do Requerirriento n" 168, de
1992, de autoria do Senador Humberto LUcena, sqlícitando,
nos termos regimentais, a trariscri.ção nOS Anais do ~e:n~do
Federal, do editorial publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de 15 de abril de 1992, sob o título "Isonomia Salarial".
Em votação o requeriniénto.
. __-Os Srs. SenadoreS qUe· o aprovam -qU~iram púíria:ne~Cér
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a trãnscriÇâo solicitada.
É a seguinte a transcrição Solicitada:
"ISONOMÍA SÀLARIAL·
Votação~

Entra em debate decisivo no âmbito do GovernO o problema salarial dos servidores públicos na hora_ em que se cuida
de novo reajuste para compensar as perdas inflacionárias.
A questão se apresenta mais.- dramática nã área -militar onde
os soldos caíram a um- patámaf insuporláVe~ e suscita reaÇões
exasperantes ainda contidas_ nos limites_ dçs, quartéis. A im;títuição castrense enxerga na aplicação da isonontia de vencimentos entre os três Poderes a forma mais adequada_ para
conceder ao assünto solução definitiva. ·
.
·Também o Presidente da República, FernandO- Collor,
partilha de semelhante convencimento. Ahicla há poucO, ele
reuniu-se com os presidentes do Poder Judiciário, .d9~~~J1a_do
e da Câmara para abrir espaço a um entendimento· amplo
em tomo da matéria de modo fazê-la transitar com .tapídez
e em clima de solidariedade. Tudo indica que o_ desate- do
impasse no dilema crónico entre pagar Salários dignos e fazê~
los iguais entre os três Poderes, enquanto assemelhadas sejam
as funções, só será possível por meio de critério isOnômico.
Assim o entendeu principalmente, o legislador constitucional ao ordenar a elaboração de lei ordinária para o fim
de introduzir a isonomia de vencimentos, conforme o art.
39, § 1'.>, da Lei Magna. Todavia, O-princípio só é lembrado
quando a remuneração, erodida gravemente em ,sua çapaçidade aquisitiva, como agora, provoca reivindicações desesperadas e movimenta a cúpula do poder.
Mas, diga-se desde logo, a isonomia só conduzirá a uma
saída adequada se prevenções c preconceitos forem postos
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·de lado. Prevalece_ ein alguns setores da administração oficial
concepção errônea sobre a missão atribuída aos servidores
públicos civis, de regra tratados segundo métodos depreciativos e humilhantes. O vício de avaliação e a disfunção de
raciocínio· há tei'npbs cunhàr'atn a idéia absurda de que. as
despesas com pessoal são a causa essencial dos desarranjos
nas finanÇaS públicas. Ao mesmo tempo; há tendência a generalizar por todo o funcionalismo a existência de casos isolados
de remunerações despropositadas, quando, na verdade, a
imensa maioria percebe salários desprezíveis.
Para ser justa portanto, a isonomia há de desprezar ques.tionamentos de tal ordem, para fixar-se na.adoção de critérios
.que importem no pagamento de salários--dignos para todos
os servidores, civis e militares. Seria negar validade ao prinçíp~o e frl.!-strar qs_ ef~itos ~a incidência .ison.ôt11iça sé.-mecaJ;Iismos de. congelp.Jlle;ntQ fos.s~m adqtadQs para certos níveis
d~ r~nmneração. no âmbito civil. Em uma hipótese como esta
significaria que os salários dos militares_ s_eriarn equiparados
a vencimentos já defasados. E, assim, em vez de isonomia,
ter-se-ia apenas, e 13.mentavelmente, uma re_duçij.q gera.!. d.a
remuneração. Os casos específicos de proventos acima. Qos
limites constitucionais estabelecidos-no art. 37,-i'nc\sb'XI da
Constituição devêm ser. resolvidOs à inargem da isonomia,
em linha de excepcionalidade~
__ . Quarito aõ reajUste cop.juntural, é indispensável repor
integralmente as perdas ger;açi~s. pela inflação desde 1" de
faneiro, data da última revisão~ com aplicação de idêntico
índice para civis e militares, conforme or-dena o art. 37, inciso
X, da Col).stituição:
- .--· Soluções aparentemente i!J1ag!nosíls, m~ "d~~bqrçlan~
dos regram~ntos constitucionai~. só seryifãO para criar t\lrb_ulências desneceS'sáti&s e 'desgastantes provocações do Poder
Judiciário. A GoiJ.stituiçãb'guarda' as s6luçõés ádequadas tanto
pa"rá ·a implemeritaÇão- da ison6miá Sa)arial 'qu8.nio no tocimte
:ió ínlPresêiiid(v~f ie'ajtist~ ~e n?-\u_rezâ _çà~jlJ.nt~râi:'' - ' ' ' ·
- . - O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora à votação do Requerimento de Urgênciã.~ n9 -379, de 1992
lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n"' 7, de
1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauio Benevides) -Em votação
·o requerimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprova'do o requerim-e:ntg, ·a- matéria a qúe- se·refe'ré figu.:
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:...Passa-se agora _à votação do Requerimento de Urgência n .. 378, de 1992,
lido no Expediente para a Mensagem n9 210, de 1992.
Em votação o requerimento.
·- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a qúe se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão prdinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 380, de 1992, lido no Expediente.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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aprova~

queiram permanecer

_

O Projeto de Lei do Senado n' 98/91 será despachado
também à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à Comissão de Assuntos Sociais decidir terminativamente sobre a matéria, nos termos do an:,_ ~9, alínea a
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em razão do quorum indispensável à apreciação dessas
matérias - são três ministros de tribunais superiOres e dois
embaixadores - pede encarecidamente aos Srs. Senadores
para que se desloquem, sem tardança, para ·o plenário· do
Senado Federal._
Os tribunais superlotes estão desfalcados do$ titulaÍ"is,
agora indicados pelo Senhor Presidente da República:,- e se
chancelados forem deverão tomar posse nos cQlegiados_a que
se destinam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A_ Presidênci~ convoça sessão extraordinária a realizar-se hoje às
18h52min, com a seguinte
-
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Walter Vettore para compor o Tribunal Superior do Trabalho
no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na
vaga -decorrente do término da investidura de Gerciiio Evaristo.
-

-4MENSAGEM N' 206, DE 1992
Escolha de Autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n? 152, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e .Cidadania, sobre a
Mensagem n' 206, de 1992 (n' 170/92, na órigem), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da RepúbliCa· SUbmete à deliberação do Senado o nome do $enhor
António Maria Thaumaturgo Coi:tizo, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de-1992
a 1995, na vaga decorrente do término da iriv·estidura de Norberto Silveira de Souza.
- -

-5MENSAGEM N' 202, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
ORDEM DO DIA
. Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
-lRelações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 202, de 1992 (n' 166/92, na origem), de 18 de maio do
MENSAGEM N' 203, DE 1992
corrente anO, pela qual o Senhor Presidente da República
Escolha de Autorid_ade
- submete à deliberação do Sen.aqo a escolha do.S.enhor Carlos
Augusto Rego Santos Neves, Ministro de Primeira Classe,
Votação, em turno único, do Parecer n? 149, de 1992,
da Carreira de Diplomata, para P-xercer o cargo de Embaida COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem no 203, de 1992 (n' 167/92, na origem), de 18 de
xador do Brasil junto ao Governo dos E_st~dos Unidos ~~xi
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repu:.
canos.
blica' submete à deliberação do Senado o nome do ·seD.hcr
-6Leónaldo Silva para compor o Tribunal Superior do Trabalho
MENSAGEM
N' 2fY7, DE 1992
no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos
trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
do término da investidura de Hélio çie S_o_uz_a Regato de AnDiscussão,
em turno único, do Parecer da Comissão de
drade.
Relações Exteriores e Defesa-Nacional, sobre a Mensagem
-2n' 207, de 1992 (n' 171192,.naorigem), de 18 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRepública
MENSAGEM N' 204, DE 1992
submete à deliberação do Senado a escolha do. Senhor Ivan
Escolha de Autoridade
Oliveira Cannabrava. Ministro de Primeira Classe, da Carreira
Votação, em turno único, do Parecer n? 150, de 1992,
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo do Embaida ComissãQ de_ Constituição, Justiça e Cidadanja, sobre a
xador do Brasil junto ao Estado de Israel, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Cbipre.
Mensagem n' 204, de 1992 (n' 168/92, na origem), de 18 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da. Repú-7blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
MENSAGEM N' 216, DE 1992
Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro Classista TempOrário, representante dos
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
trabalhadores j~nto ao Tribunal Superior dó Trãbãlho, no
Discussão, -em turno único, do Parecer da Comissão- de
triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do _término de
Relações EXteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
sua investidura.
n' 216, de 1992 (n' 200/92, na origem), de 4 de junho do
-3corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luciano
MENSAGEM N' 205, DE 1992
Ozorio Rosa, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Escolha de Autoridade_
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popular de Moçambique.
Votação, em turno único, do Parecer n~' 151, de 1992,
da Comissão de Constituição, -Justiça e Cidadania, sobre a
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerMensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, na origem);-de 18 de
rada
a sessão.
maio do corrente ano, pela qual o senhor Presidente da Repú(Levanta-se a sessão às 18 horas e 51 minutos.)
blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
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Ata da 1133 Sessão, em 10 de junho de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presid€-ncia do Sr. Mauro Re-m·vides
ÀS 18 HORAS I" .;z MINI:rro.~, 1\CITAM~Çp PRPSPNTI'.~ OS ~R~. .'ii'NI\110R/iS:
Alexandre Costa - Alrredo Campos - Almir Gahricl

- Alui7:io Be1erra - Ama7onino Mendes - Amir r.ando Antonio Mariz - Aureo Ml"lln - Hcni Veras - Carlos De'

Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sahóia
de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo
Suruagy - Eduardo Suplicy - !'leio Álvares - Fnéas Faria
- Espcridiâo Arnin - l•:pitácio ('afrteira- Flaviano MeloFranctsro Rollcmhcrg - Garihaldi Alves Filho - Gerson
Cama.ta - Guílhrrll'K." Palmeira - llcnrique Almeida - Hu-

go

Napole~o-

llumhcrto I ucena - Iram Saraiva - lrapuan

Costa Júnior - Jarhas Pa~'Wlrinho - João Calmem - Joao

França - João RoC'ha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José l'duardo- José l'aulo Bi'<>l - Jc"é Richa - José Sarney - Júlio Campo• - Júnia Marisc - Jutahy Magalhaes - l.avoisicr Maia - I ouremherg Nunes Rocha - I .ourival Baptista - l.ucfdio Portella - Magno Bacelar - Má_rcio Laccn.la - Marro Macicl - Mário Covas - MauríciO

C.orrêa - Mauro Bcnevides - Meira Filho - Moisés Ahrâci
- Nahor Júnior - Ncl•on Wcdekin - Ney Maranhao Odac:ir Soares - Onofrc- ()uíilãil -- PCC:ffó SiinOO - Rat'hid

Saldanha lkr7i - Raimundo I .ira - Ronaldo Araj1!1o - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Tcotonio Vilela Filho - Valmír
C.ampelo- Wilson Martins.
O SR. PRESlOENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 70-Srs. Seõ.adores. Havendo número _regiiTteil.tal, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção-de Deus, irüCiamos nossos

tr~balhos.

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
As matérias constantes dos itens 1 a 4 da Ordem do
Dia, de acordo com o disposto· na art. 383, ·alíneas g e h
do Regimento Interno, de:vem ser apreciadas em sessão pública, sendo a votação procedida por escrutínio s_e_creto.

A Presidência volta a apelar aos Srs. Senadores que se
encontram nos gabinetes~ ou em outras dependências do Senado Federal, no sentido de que venham imediatamente ao plenário, pois para a apreciação dessas_maté~_as é indispensável
o comparecimento de_ pelo menos 41 Srs. Senadores-e segundo
informação da Secretaria-Geral da Mesa, cons~ada agora, estão presentes apenas 34 Srs. Senadores. Portanto, é o apelo
da Presidência dirigido aos Srs. Senadores que se encontram.
nos gabinetes, atentos aos encargos parlamentares, para que

venham imediatamente ao plenáfio. Deveremos apreciar cinco indicações de autoridades: Ministros_ de Tribunais Superiores e_ Embaixadores que cumprirão missão diplomática no
exterior.
A Presidência. portanto, pede_ de forma particular à Bancada qo PMDB, que se reúne no gabinete do Líder Humberto
Lucena, que venha a plenário, porque se chegar a bancada
desse partido, tranqüilamente, teremos o quorum na noite
de hoje para apreciar essas proposições, todas elas já acolhidas
pelas comissões competentes: pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, no caso dos MinistrOs dos Tribunais Superiores, e dos Srs. Embaixadores pela Comissão de Relações
Exteriores.
O SR. PRESIDENTE~ (Mauro Benevides) - Item 1:
Votação, em turno único, do Parecer n9 149, de
1992, da ComissãO de ·constitUição·. Justiça e Cidada~
nia, sobre a Mensagem n' 203, de 1992 (n' 167/92,
na origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Leonaldo Silva
para ·compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo
de Ministro Classista TerriPõrário~ representante dos
trabalhadores, no triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Hélio de Souza
Regato de Andrade.
A discussão da matéria foi encerrada nã. s_essão extrã.ordinária do dia 25" de maio próximo passado.
Passa-se à votação, que deverá ser procedida por escrutínio secreto.
Solicito aos Srs. S_enadores que ocupem os seus respectivos lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar a indicação do Dr.
Leonaldo Silva, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Alexandre CoSta- Alfredo Çampos- Amazõnino Mendes - Amir L ando - Antonio Mariz - Beni V eras -Carlos
De'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid
Sabóia de Carvalho - Dario Pe"reira - Dirceu Carneiro Divaldo Suruagy....:. Eduardo Suplicy -Eicio Álvares- Francisco Rollemberg - Flaviano Melo -Gerson Camata --Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão
-Humberto Lucena- Jarbas Passarinho --João Calrnon
-João França --João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho -José Richa - José Sarney -Julio Campos -
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Jutahy Magalhães- Lavoisier M_~ia- Luur_ival BaptistaLucídio Porte lia - Mansueto de Lav:.or_- Marco Maciel Maurício Corrêa - Moisés Abrão - Nelson Wedekin _:_
Pedro Simon ~ Ronan TitO - -Ruy B~cel~r .~ S~ldanha
Derzi- Teotonio Vilela Filho- Wilson Marti_ns.
O Sr. Elcio Álvares - Sr. Presidente, peço -a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesL-;:-: Concedo
a palavra ao_ nobre s~oador.
O SR. ELCIO ÁLV ARES(PFL....,. ES. Pela ord~m, !)em
revisão do orador.) -Sr. Presidente, existem duas comissões
com um número bem alentado de Senadores:- a Comissão
do FGTS e, se não me engano, a Comissão de Assuntos Sociais.

Na comissão que eu estive há pouco, nós tínhamos cerca
de quatro a cinco Senadores que, inclusive, acabaram de ouvir
o Governador do Acre. Cofio estamos praticamente ci:>nse~
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Suplicy- E leio Álvares- Francisco Rollemberg- Flaviano
_Melo- Gérson Camata- Guilherme Palmeira- Henrique
Almeida- Hugo Napoleão -Humberto Lucena - Jarbas
Passarinho- João Calmçm -"JoãO Franca- Jonas Pínóeiro
-- Josaphat MarinhO -José Paulo Bisol - José Richa José Sarney- Jp.tahy_Maga_I_hães _- Louüva~ Baptista~
Lucídio Porte lia- Marco Maciel- MauríciO Cofrêa- Moisés Abrão -Nelson Wedekin -Pedro Simon - Ronan
Tito-- Ruy Bacelar- Saldanha Derzi - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (.Mauro Benevides) SIM 36Srs. Senadores; e NAO 5.
Total de votos: 41.
~

Votaram

O Sr. José Eduardo- Sr. Presidente, peço a V. Ex•
que registre o meu voto .. sim", visto que não apertei o botão
no momento da vota_ção.

O Sr. Júlio Campos- Sr. Presidente, também eu deixei
guindo o número, seria iritúessante que retardássemos um
de votar.
pouco, pedindo a essas duas comissões que e-stão trab3Jhando
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presina Ala Alexandre Costa, que suspendessem os trabalhos tem~
dência consigna, para efeito de quorum, a presença dos emiporariamente para que pudéssemos votar.
nentes Senadores, mas não poderá computar os seus votos
já que, por força de imperativo constitucional, os mesmo_s
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A~ Presideveriam ser secretos.
dência acolhe a oportuna sugestão do nobre Líder Elcio ÁlvaAprovada a indicação, a Presidência fará a comunicação
res e, determina à Secretaria da Mesa que se comunique com
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
as _Comissões agora referenciadas, para que suspendam os
seus trabalhos a fim de que os Srs. Senadore$ possam participar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-'- Item 3:
.
~
desta votação.
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Votaçã-o, em iurno único, dO Parecer rÍ!! 151, de
Vou proclamar o resultado.
_1992,_çla_Comissão de Constituição, Justiça e CidadaVotaram Sim 45 Srs. Senadores; e Não, 1.
nia, sobre a Mensagem n' 205 de 1992 (n' 169192, na
Houve 1 Abstençãq,
.origem), de 18 de maio do corrente ano, pela qual
Total de votos: 47
o Senhor ?residente da República submete à delibew
Aprovada a indicação.
ração do.Senado o .nom.e do ~S~Q.b.or.W.alter Yettore
para compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da Repú~
de S_uplente de Ministro Classista Temporário, repreblica o resultado da votação.
sentante dos trabalhadore_s_, no triênio de 1992 a 1995,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
na vaga decorrente do término da investidura de Gercino Evaristo.
Votação; em turno único, do Parecer n9 150, de
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e CidadaPassa-se à votação que deverá ser procedida pot escrunia, sobre a Mensagem n• 204, de 1992 (n' 168192,
tínio secreto.
na origem), de 18 de maio do _corrente ano,_ pela qual
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
o Senhor Presidente da República submete à delibe(Procede-se à votação.)
ração do Senado o nome do Senhor Miguel Abrão
Neto, para ser r-e-cOriduzido ao cargo de Suplente de
VOTAM OS SRS. SENADORES:~
Ministro- Classista TemporáriO, reprê'sentãnte dos trabalhadores junto ao Tribunal Superior do Trabalho,
Alexandre Costa- Alfredo Campos -Amazoníno Menno triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmi- des- Antonio Mariz - Beni V eras - Carlos De'Carli no de sua investidura.
. -Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy
Passa-se à _votação _que deverá ser procedida por escru.: -Eduardo Suplicy-,Eicio Álvares- Francisco Rollemberg
=--Flaviano Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmeira
_
._
.
tínio ·secreto.
-Henrique Almeida...:....:. Hugo Napoleão- Humberto LuceÍla ·
Os Srs. Senado(es já podem votar. (Pausa.)
-Jarbas Passarinho- João" Calmon- João Franca- João
(Procede-se à votação.)
Rocha- Jonas Pinh~iro- Josaphat Marinho- José Paulo
Bisol-José Richa- José Samey- Jiílio Campos- Jutahy
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Magalhães- Lavoisier Maia- Lourival Baptista- Lucídio ·
Alexandre Costa- Alfredo Campos -Amazonino Men- Portella - Mansueto de Lavor - Mareio" Lacerda - Marco
des- Antonio Mariz - Beni Veras -Carlos De'Carli Maciel- Maurício Corrêa- Moisés Abrão- Nelson Wedew
Carlos PatrocíniO- Chagas Rodrigues- Ci~ Sabóia de Car- kin-=- Pedro Simon- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Saldanha
valho - Dirceu Carneiro ___:_- Divaldo Suruilgy -Eduardo Derzi :- Teotonio Vilela Filho -Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 4.
·
Total de votos: 48.
Aprovada a indicação, a PresidCncia "fará a comunicação
ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
Votação, em turno único, do Parecer n9 152, de
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada·
nia, sobre a Mensagem n' 206, de 1992 (n' 170/92,
na origem), de 18 _d~ maio do _ço_rrcqte ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à _deliberação do Senado o nome do Senhor Antônio Maria
Tbaumaturgo Cortizo, para co-mpoi o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Ministro ClasSísta Temporário, repi-CSentante dos trabalhadores, no triénio de
1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investidura de Norberto Silveira de Souza~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à votação que deverá ser procedida por escrutínio
secreto.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Alfredo Campos -Amazoníno Mendes -Antonio Mariz - Beni V eras -Carlos De'Carli Carlos Patrocínio- Chagas RodrigueS- C~d ~<;>-~q_i_a_de Carvalho- Dario Pereira_;__ DirCeu-CarneirO_;__ DíValdo Suruagy
-Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Francisco Rollemberg
-Flaviano Melo - Gerson Camata - Gúilherme Palmeira
-Henrique Almeida'-- Hugo Napoleão- Humberto Lucena
-Jarbas Passarinho -João Calmon- João França -João
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo
Biso!- José Richa- José Sarney- Julio Campos- Jutahy
Magalhães- Layoisíer Maia- Lourival Baptista____: Lucídio
Portella - Mansueto de Lav_or - Mareio Lacerda -Marco
Maciel- Maur(cio Corrêa ,....:__Moisés Abrão ...:.._ Nelson Wedekin- Pedro Simon- Ronan Tito.~ Ruy Bacelar -Saldanha
Perzi- Teotonio Vilela Filho- Wilson Martins.
O SR. ?RESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
"Sim'' 43 Srs. Senadores, e "Não'' 4.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 48
Aprovada a indicação, a Presidência fàfá a ·coniunicaÇáo
ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Item 5:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa-Nacional, sobre
a Mensagem n' 202, de 1992 (n' 166/92,. na origem),
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado e escolha do Senhor Carlos Augusto Rego $antes
Neves, Ministro de Primeira Classe, da Carreirã de
Diplomata, para exercer o _cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Governo dos.Estados UnidQs. Mexicanos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
DisCússão, em tmTio "Uhico, do Pa!ecer-da Cernis-são de R~lações _Exteriores e Defesa Nacional, sobre_
a Mensagem n' 207, de 1992 (n' 171!92, na origem),
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ivan Oliveira CannabraVa,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para, cumulativalnente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado de Israel, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Chipre.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7
Disç1,1ss-ãó, em tlitno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
a Mensagem n' 216, de 1992 (n' 200/92, na origem),
de 4 de junh9 do corrente ano~ pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re-pública Popular de_ Moçambique.
As matérias constantes dos itens 5 a 7 da Ordem do
Dia da presente sessão, nos termos do parágrafo único do
art. 383 do Regimento Interrió; deVerãO sei ãpre-ciadas em
~essão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necesSáfias
a fim de que seja respeitado o dispositivo regitnerifãl.
(A sessão transforma-se em secreta às·
!9h4min, e volta a ser pública às 19h8min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai ericerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordináriã-de amanhã a Seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, P,o Regimento Interno, combinado com o_ art. 64, §
29, da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de medidas cautelares contra atos do poder público, e dá
outras providências, tendo
· PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e às Emendas no:os 2
e 3; nos termos -ae substitUtiVo- que oferece; e cõntrádõ à
Emenda n' I.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
N• 27,
DE
1992 -(Incluído em Ordem dobia nos termos do art. 353-,parágrafo único. do Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegiSlativo no 27, de 1992 (n' 30/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o·ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanâ Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na: cidade de Barrá do Garças, Estado
de Mato Grosso. (Dependendo de Pardú S·

-de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São_Paulo. (Dependendo de Parecer.)

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 33, DE 1992
-3(InCluído
em
órdenl
do Dia rios tiermOs dÔ arL 353, ParáPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
-_grafo único, do Regimento Interno.)
No 28, DE 1992
Discussão, em turno único, do PrOjetO de Decreto Legis(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do art. 353, parcl·
lativo n' 33, de 1992 (no 52/91, na Cãmara dos Deputados).
grafo úniCo, do Regimento Interno.)
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio cidade de
Discllssã<i; em- fUmo úriico,- do Projeto de Decreto LegisCambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
lativo no 28, de 1992 (no 31/91, na Câmara dos Deputados), na Cidade de Caritbuí, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
que _aprova- o--ato que outorga permissão à Rede Itapuã de
de Parecer.)
RádiOs Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
-9na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Sul. (Dependendo de Parecer.)
N• 34, DE 1992
-4(Incluído
em
Ordem
do Dia nos termos do_art. 353, paráPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
grafo único, do Regimento Interno.)
No 29, DE 1992
DiscuSsão, em turno único~ d_o Projeto de_ Decreto Legis(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art. 353, parálativo n• 34, de 1992 (no 55/91, na Câmara dos Deputados),
grafo único, do Regimento Interno.)
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Discussão, em turno único, do Projeto de Dectet.O Legis- Souto Soares Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
lativo no 29, de 1992 (no 37/91, na Câmara ·das Deputados),
sonora em onda média de âmbito ·local na ..cidade de Souto
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana
Soares, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
-lOna cidade de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Parecer.)
N• 35, DE 1992
-5···- - -(IncÍuído eni Ordem do Dia nos tenrt.os ii() art. 353, pará- ~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
grafo único, do Regimento Interno.)
No 30, DE 1992
Discussão, em turno único; do ProjetO de Decreto_ Legislativo n' 35, de 1992 (no 57/91, na Câmara dos Deputados),
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráque aprova o a~o que outorga permissão à Sociedade Rádio
grafo único do Regimento Interno.)
.. .
.
São José Ltda.,- para explorar serviço de radiodifusão _sonora
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisna cidade de Eréchim, Estado do Rio Grande do Sul. (Depenlativo n' 30, de 1992 (no 48/91, na Câmara dos Deputados),
dendo de Parecer.)
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
-11sonora na cidade_ de Cerro, EStado do Rio Grande do _Sul.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Dependendo de Pareeer.)
N• 36, DE 1992
-6(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
grafo único, do Regimento Interno.)
N• 31 DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto~~ D_ecreto Legislativo n' 36, de 1992 (no 59/91, na Câmara dos Deputados),
(Incluído em Ordem do Dia nos terinOS do art. 353, parágrafo único, do Regimento InternoJ
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuipe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na
DiscliSsãO;'éiTi.=tumo úniCo, do Projeto de Decretá Legislativo n• 31, de 1992 (no 49/91, na Câmara dos Deputados),
cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. (Dependendo de Pareque aprova o ato que outorga concessão à Te_levisâo Rio _Forcer.)
moso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
-12e imagens na ci~ade de ~~~af, EStado de GOiás. (Dependendo
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
·· - ·
de Parecer.)
N' 37, DE 1992
-7(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
grafo único, do Regimento Interno.)
.
N• 32, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- lativo n' 37, de 1992 (n• 70/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à_Rádio
grafo único, do Regimento)nterno.)
Discussão, em turno úriiCo, do Projeto dê DecretO Legis- -Stéreo Pérolã de Birigüí-FM Ltda., para explorar serviço de
lativo no 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmara dos Deputados), radiodifusão sonora em freqüência rrlodulada na cfdãde de
que aprova o ato que renova a concessão á Rádio Clube Birigüi, Estado de São Paulo ....(De-pendendo de Parecer.)
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- I3PROJETO DE DECRETO LEGfSLATIVO
N" 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislat: o n" 38, de 1992 (n" 74/91, na Câmara dos Deputado>),
que aprova o ato que outorga permissão Rádio F~ do
Barrd Ltda., para explorar serviço- de radiodifusão sonora
na cidade de Barro, E>tado do Ceará. (Dependendo de Parecer.)

*

-U-

PROJETO DE DECI.ETO LEGISLATIVO
N"39,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" 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga pennissãó à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, _paráM
grafo único, do Regimento Interno.)
~~ _____ _
Discussão, cm turno úiliCO, do Projeto de DeCreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para cxr.Iorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Ângelo, Estado dÜ Rio Grande
do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-16PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 41, DE 1992
(Incluído em Ordem d_o_Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1992 (no 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão Outcir-gaoda à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo
.4<3 Parecer.)
-17-

PROJETOnf' nEc?::'T'O lE(HS(ATIVO
N~' 4,L., DI: 1°YL
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do a1 "· ')"'J,. paráR
grafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo no 42, de 1992 (ri' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Passo_ Fuildo, Estado do Rio Grandc __ dO Sul.
(Dependendo de Parecer.)
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 43, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento I:O.terno.)

!unho di:f992 ·

Discussão, em turno único, ~o Proj_et_o de Decreto Legislativo n' 43, de 1992 (n' 102/91, na Câmara dos Deputados),
-c:jtie" aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ipirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
!pirá, E>tado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-

I9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento I!lterno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1992 (n' 121191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
- do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. (Dependendo
de Parecer.)
-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO
N9 45, DE 1992
(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, eril turno úniOO, do Projeto de Decreto Legislativo no 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dos Deputados),
qUe aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Marília, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
-21PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W47, DE 1992
(Incluído em Ordem do Düi.;--nos-·teriitos dO -art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 47, de 1992 (n' 73/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltdª'., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Itl_liutaba, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer~)

-22PROEJTO DE DECRETO-LEGISLATIVO
No 48, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, -nos termos âo--ã.rt. 353,
parágrafo único, dó _Regimento Inte111,o.)
__ _
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo no 48, de 1992 (n' 92/91, na Câmara dos Deputados),
qut. ...r--·~va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltda .. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
-23PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 49, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos- termOs do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
DisCus-são, -em-turno únicO, do Pfojeto de Decreto Legislativo no 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara ·dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessãO outorgada a Rádio
Difusora de RiO Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média nª __Çidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
-24-

PROJETO DELELQA CÂMARA
N'' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Díã. noS termos do art. 336 c,
do Reginiento Interno.)
Discussão, errt turno único, -do Projeto dC Lei da Câmara
n"' 40, de 1992 (n" 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organziação TOtcriút do Tribunal Regional do Trabalho
da 15a Região, com seâe em Carripinas - SP, e dá outras
providencias. (Dependendo de Parecer.)
-25-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 46, DE 1992
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Discussão,-cm-turno único, do Projeto de Lei da- Câmara
n' 46, de 1992 (n' 2.627/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 10~ Região, coffi sede em Brasília -DF, c dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)
-26PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 51, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos tcrmo_s do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Discussão, cm turno único, do ProjetO de Lei da Câmara
n' 51, de 1992 (o' 2.473/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que rejusta pensão especial concedida pela Lei n' 7.656, de 24 dcfevereiro de !988, a Maria
Carolina Vasconcelos Freire.- (Dependendo de Parecer.)
-27-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 52, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regirneitto Interno.)
Discussão, em turnO único, do ?rojCto de Decreto Legislativo no 52, de 1992 (no 94/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação. por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)
-28-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 53, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, noS termOs do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, eln turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 53, ae T992\ri' '>oln, na Câmara dos Deputados),
que aprova a indicação, por parte do Presidente da República,
de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. (Dependendo de Parecer.).
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-29-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 54, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1992 (n' 160/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto_ das Emendas ao PrQtocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozónio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990. (Dependendo_de
Parecer.)
-30-

. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 55, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 335,
c, do Regimento Interno.)
Diséussão, em turrio úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1992 (no 184/92, na Câmara dos Deputado),
que aprova o texto da Conversão sobre Zonas Úmidas de
Importância Internacional, Especialmente corno Hábitat de
Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro
de 1971. (Dependendo de Parecer.)
-31-

PROJETO DE DECRETO LEIGISLATIVO
N' 56, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c_, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo no 56, de 1992 (n' 188/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos TransfronteiriçoS de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, concluída em Basiléa, Suíça, a 22 de março de 1989.
(Dependendo de Parecer.)
-~32-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 23, DE1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
23, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 15.5, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito, no valor de vinte e dois milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -BJD_
-33-

MENSAGEM N9 200, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do_art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Mensagem no 200, de 1992, através da qual o Presidente
da República solicita autorização para que--a União possa
ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor
de cinqüenta e cinco milhões de _dólares clearing Hungria,
junto à Metrimpex Trade, Service And Investiment Company
Limeted, destinada ao finadamento integral da aquisição de
peças de reposição, rnatériais e equipamentos para diversas
instituições federais de ensino. (Dependendo de Parecer.)
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REQUERJMENTO N• 112, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ -112,- de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no jornal Folha de São Paulo,
edição de 29 de março de 1992, intitulado "Desafio ao Congresso Nacional".
-35REQUERIMENTO N• 161, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 161, de
1992, de autoria do Senador Marco Macicl, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado_ Federal, dos discursos -ptonun-ciadoS pelo Presidc_nte da República,
por ocasião das cerimóniaS de posse do Ministro-Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.

Junho de 1992

inclusão em Ordem do Dia~ do Projeto de Lei da Câm-ara
n? 9, de 1990, que Cria o Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na
televisão, e determin~'dUttáS p'roVidências.
~41-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
~i,ÍP7, bE 1991
.
Discussão, em turn-o. único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 107, de 1991 (n• 1.877/83, na Casa de origem), alterando
dispositivos da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro del974,
que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob o n• 40, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Econômicos.

-42-36PROJETO DE LEI DO SENADO
REQUERIMENTO N•171, DE 1992
N• 173, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento o? 171, de
Dis_cussão, em turno_ suplementar, do Projeto de Lei do
1992, de autoria do Senador Valmir Campelo, solicitando,
Senado n• 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinos termos regimentais, a trãriscriÇ"ãõ, n-óS Anais do Seflado
nho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
Federal, do editorial "Poli Valência do Metrô", publicado no
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de
jornal Correio Braziüense, edição de 20 de abril de 1992.
- comunicação e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 156, de 1992, da Comissão
-37~-Diretora, Oferecendo a redação do vencido.
REQUERIMENTO N'' 203, DE.1992
- 43--'-"
Votação, em turno único, ·do Requerimento n? 203, de
PROJETO DE LEI DO SENADO
1992, de autoria tla Senadora Marluce Pinto, solidtarido, nos
N' 26, DE 1991-Complernentar
termos regimentais, a retirada do Projeto_'de_ -cer dá-Senildo
n? 287, de 1991, de sua autoria, que "altera a denominação
DiscussãO, eni turriO único, dó Projeto de Lei do Senado
da Superintendência da zona Franca de Manaus - SUPRAn' 2!\, de 1991-Cornplernentar, de autoria do Senador Ronaldo
MA".
Aragão, que altera a Lei Compleme:rltarnç 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo
-38PARECER favorável, sob n' 39, de 1992, da Comissão
REQUERIMENTO N' 267, DE 1992
- Assuntos Econômicos.
Votação, em turno único; do Requeri'ment6 n? 267: de
-441992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitap;do, nos termos
PROJETO DE LEI DO SENADO
do art. 172, inciso· I, do Regiinento Interl).~. a inclu~ão ~rn
N• 106, DE 1991
Ordem do Dia tio Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe Sobre a divulgação dos principais
Discussão, em turno_ único, do Projeto de Lei do Senado
devedores junto à Secretaria da Receita Fedúat,~ao_Ministéri9 _nç 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Econôrriicã Fede- acrescenta dispositivos ao art. 8"' da Lei n~ 8.134, de 27 de
ral e dá outras providências.
dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de
·Renda e dá outras providências-~ tendo
-39PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
REQUERIMENTO N• 268, DE 1992
Carlos Patrocínio.
Votação, em turno únicO; do Requerimento o? 268, de
- Favoráve_l, nos termos de substitutivo que oferece.
1992, do Senador Eduardo $uplicy, solicjtando, nos termos
-45do art. 172, inciso I, do Regimento- Interno, a inclusão em
PROJETO DE LEI DO SENADO
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132, de 1991,
N' 174, DE 1991
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câmra dos Deputados,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Senado Federal e do Congresso Nacion~l.
do Regimento Inte_r:no.)
· _ __
_
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dÕ Senado
-40n? 174, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
REQUERIMENTO N' 341, DE 1992
que considera contravensão penal a exigência de exame relaVotação, em turno único, do Requerimento o? 341, de tivo a estado dt;:_ grayidez para contratação de_ emprego tendo,
1992, de autoria do Senador Maurício Córrêa solicítando,
PARECER de Plenário, Relator: Senador Carlos Patronos termos do art. 172, iriCiSo I, do Regimento Interno, a cínio, favorável.
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-46PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 272, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
·
DiscussãO, em-turnõ--UnicO, âo 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, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador Eduardo Suplicy, favorável.
-47PROJETO DE LEi DO SENADO
N• 273, DE 1991 .
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno ..)·.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Q.o Senado

n9 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
transfere ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União e dá outras providências, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador José Eduardo,
favorável ao Projeto .e à Emenda n<? 1.
-48PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nonermos'do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
- _ ___ _ - _
DiscussãO, effi-"tui-riá únicO, do PrOjeto de ResOlução ri9
94, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera, no Regimento Iritemo do Senado Federal, a tramitação
de requer:mento de remessa a determinada Comissão de maté~
ria despachada a outra, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello,
favorável.
.. -49PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• !, DE 1992
Discussão~ em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n 9 1, de 19:92, de aUtoria do Senador Epitácio
Cafeteira, que acrescenta aiínea c ao inciso III do art. 150
da Constituição Federal. (2~ sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão. _

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos)
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se-nado Federal, de acordo com o disposto no artigo 23, §
1•, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo
418, inciso I, do Regulamento Administrãtivo do Senado Federal.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 10, DE 1992
Dispõe sobre o credenciamento, pelo SIS, de prestadores de serviços do Plano de Assistência a que se refere
a Resolução n• 86, de 1991.
A Comissão- Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competênCia regírheiltà.l e regulamentar e tendo em vista o
disposto no art. 3~' da Resolução n\' 86, de 1991, resolve:
Art. 19 Os contratos de credenciamento de prestador
de serviços de saúde, a serem aprovados pelo SIS, na forma
do inciso I do artigo 29- do Regulamento anexo à Resolução
n' 86/91, alterada pela 5/92, reger-se-ão pelas disposiç6es do
· Ato--ri 9 40, de 1988, e suas posteriores alterações, atendidas
as normas do presente Ato.
-Art. 2~ O pro"cesso -de credenciamento, com análise e
parecer conclusivo da SSAMS, seiá encarriinhado ao Conselho
de Supervisão do SIS.
Parágrafo único; ApioVã.do o credenciamento, será lavrado o respectivo contrato, nos termos da minutaMpadrão anexa
a este Ato, cuja assinatUra dependerá do cumprimento das
formalidades de ordem orçamentária inerentes aóos contratos
públicos, sob controle da Primeira Secretaria.
Art. 3" O SIS, por seus órgãos próprios, realizará estuM
dos e pesquisas ~obre os preços taPelad_os pelos hospitais de
cãtegoria especial, altamente diferenciada, assim como pelos
médicos e entidades prestadoras de serviços complementares
de diagnóstico e tratamento que se enquadrem em situação
similar, cujo credenciamento seja de interesse para o Senado.
Parágrafo único. Ca9a tabela analisada, acompanhada
de relatório e parecer, será submetida à apreciação do Primeiro Secretário, de cuja aprovação dependerá o início oficíal
do processo de credenciamento do prestador de serviços envolvido.
----- Art. 4" Ó -detalhamento oPeracional, bem como a solução de casos omissos, cabem ao Conselho de Supervisão do
SIS, sujeitos porém à homologação do Primeiro Secretário.
Art. 5<? Este Ato entra .em vigor ·na data de sua publicação.
Art. 6\' Revogam-se as· disposições em contráriO.
Sala da Comissão Diretora, 9 de junho de 1992. -Mauro
Benevides- Dirceu Carneiro-:- Saldanha Dei-zi- Iram Saraiva - LavoiSier Maia -- Meira Filho.
CONTRATO
Que entre si fazem, de um lado, o Senado Federal
e, do outro, ...................................................... ..
, para credenciamento com vista à prestação de serviços
médico-hospitalares.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•9, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições reginient3is e 'regulamentares, e tendo em vista
O SENADO FEDERAL, com sede na Praça dos Três
o que consta dos Processos n" 014026-91-0 e 004551-92-3,,
Poderes, em Brasilià -DF, CGC n• 00.530.279/0001-15,
resolve
Transferir o servidor VIVALDO PALMA LIMA, ocu- representado neste ato por seu Ditetorc'Gepante da Categoria Furicional de Téçnico Legislativo- Área
ral, ..................................... , doravante denominado SENAde Segurança, Classe EspeCial, Padrão III, pára a Càtegoria DO ou CONTRATANTE, e ................................. com seFuncional de Técníco Legislativo -:--Ár~de_Pr~sso.Legisla- _·~ de_~.....: ..... :-:;-:.Bf"asQia-DF,, .<;GÇ h<?~ ......... , doravante denomitivo. Classe .Especial 1-Padrão·In, do...Qu'à'dl;"ó~ff~af'i'd~·~..:.:filití~···~NT~Dlt: ric~te :ttn rcrrc~:.~'llta<la por ........ .
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.... C! n• ........... , expedida pela .......... , em .......... CRM/

DF .......... , CIC n" .......... .,.~., consoante o~queconsta do Processo n"'······~···,..._.. _e a au_t_o_rização de fls .... , .. O?O", e.de conformidade com o disposto no Decreto-Lei

n_<;>_2~300/.86,

Ato da

Comissão Diretora n9 31, de 1987, e Resolução n9 86, de
1991, alterada pela de número 5, de 1992, ambas do. Senado
Federal, resolvem celebrar o presente Contrato para o fim
de credenciar a CONTRATADA a prestar serviços médicohospitalares, mediante as segui_ntes cláusulas e_ coondições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Qbjeto
O objeto do presente contrato é a prestação de aerviços
médico-hospitalares pela CONTRATADA, àos Senhores Senadores, servidores do SENADO e seus dependentes~ __
CLÁUSULA SEGUNDA
Dos Serviços
A CONTRATADA se obriga a colocar à disposição do
SENADO, obedecendo ao determinado em prévia autorização a ser expedida e nos seus estritos limiteS, os segUintes
serviços:
· ·
I -internaÇão~ ·em apartamento, consoante o especificado na autorização expedida, de acordo com as disponibilidades;
I I - tratamento clínico ou_cirúrgico, segundo as necessidades do caso;
III -exames complementares para- diagnóstico e trafa-_
mente, também segundo as necessidades do caso.
CLÁUSULA TERCEIRA
Do Procedimento
É facultado ao SENADO encaminhar à CONTRATA'
DA pacientes para -tratamento, após prévio diagnósticó feito
pelo corpo clínico de seu serviço médico, mediante autorização
assinada pelo Diretor -da SSAMS.
CLÁUSULA QUARTA
Das Obrigações
A CONTRATADA realizarã, através do seu corpo médico credenciado, procedimentos clínicos e cirúrgicOS; bem assim
exames complementares para diagnõsficOs e tratamento em
regime de internação.
-- -Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA se obriga a aceí'
tar, em relação aos_ pacientes encaminhados, a assistênCia de
médicos do Quadro de Pessoal do SENADO ou de _Iivr_e escolha dos interessados ou- seus responsáveiS,tOdos com direito
à utilização dos serviços e-fustalações, inclusive centro cirúrgico e obstétrico.
_
. , Parágrafo Segondo. A CONTRATADA acatará a designação, feita pelo SENADO, ·de médico ou funcionário qualificado para acompanhar o cumprimento deste Contraio, assegurando-lhes livre acesso a todas as dependências: e "iegistros
relacionados corn.__a prestação dos serviços ajustados. As pessoas indicadas para o fim previsto neste parágrafo abster-se-ão
de intervir na orientação terapêut1ca-e administrativa da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA -obriga-se a enviar ao SENADO relatório médico declarando o diagnóstiCo
final, o tratamento realizado, a evolução hospitalar e as con-dições de alta, e em casos de intervenções cirúrgicas, a descrição
do ato operatório e o .boletim anestésico. Tal relatório deverá

------=---·
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acompanhar a conta, em envelope fechado confidencial, sendo
este encaminhado à Subsecretaria de Assistência Médica e
Social para ser anexado ao prontuário do paciente.
CLÁUSULA QUINTA
Do Preço
O SENADO pagará à CONTRATADA as diãiias, serviços e materiais cOnstirriidOs, conforme os preços cons~antes
da Tabela de Preços do Síndicato Brasiliense de Hospitais
----SBH, a que se refere o Ato nç. 9/91, que deu nova redação
ao Art. 7• e § 4• do Art. 8', do Ato n• 40/88, ambos da
Cóniissão- Diretora~ qu:e· fiCam faZendo parte integrante do
presente, pelos valores ali expressos.
Parágrafo Primeiro. Os honorários médicos serão pagos
segundo ~ab~l_a da_Associação Médica Brasil~tra, devidamen~
te publicada eiD-6i-gão _oficial, mediante crédito em conta dos
profissionais ori diretamente à CONTRATADA, observadas,
em qualquer das hipóteses, as- normaS' legais pertinentes aos
encargos fiscais e tributários.
Parágrafo Segundo~ Os medicamentos empregados serão
pagos de acordo com as Tabelas Oficiãís, aprovadas pelo Departamento de Abastecimento e Preços do Ministério da Economia, Fazenda e Planejarnento publicadas no Diário Oficial
da União, ou, à falta destas, pelas Tabelas do Brasíndice.
Parágrafo Terceiro. Estão compreendidos no valor da
diária os seguintes serviços, considerados de rotina interna
hospitalar:
a) alojamento (roupa de cama e banho, com troca diária
ou.com maior freqüência, sempre que se fizer necessário); - - b) alimentação de boa qualidade do paciente, inclusive
=dietas específicas-determinadas pelo mé-dicO ãsSiStente;
c) serviço de enfermagem de rotina;
d) transporte e remoção nas dependências do estabelecimento, quando necessário.
Parági:'afo Quarto. Os preços constantes das Tabelas referidas nesta Cláusula serão reajustados, sempre que novos valores de COI'!-versão forem estabelecidos, respeitadas as n~:mnas
legais pertinentes à matéria.
CLÁUSULA SEXTA
Do Pagamento
As ,,fOntas nosocomiais serão--apres-entáâas mensalmente
até o dia 5 (cinco) do mês subseqüénte, refeúndo-se aos serviços prestadoS nO período do mês imediatamente anterior, devendo conter a discrüninação das despesas e estar acompaTI,hadas çlQ_s_respectivos C()~provantes e rel~tqrjº- 1_11édico previsto no pái'"ágrafo-terceiro da Cláusula Quarta. Todos os documentos rela ti vos às despesas deverão estar devidamente conferidos e visados pelo·paciente ou seu responsável.
Parágrafo Primeiro. Aprovadas as contas, o pagamento
respectivo será éfetua:do até o último dia útil do mês em que
as {atUras forem apresentadas ao Protocolo Geral do SENADO, mediante crédito em conta bancária da CONTRATADA.
_Parágrafo Segundo. Os preços serão os vigentes no mêS
da prestação dos serviços.
Parágrafo Terceiro. O atrasO no pagamento, por fato
imputável ao SENADO, importará na atualização dos pieços
de fatura, aos valores da última tabela.
Parágrafo Quarto. No caso de glosas, a parcela remanescente da fatura será paga norm-almente, no prazo e forma
--- estabelecidos nesta Cláusula. -
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Parágrafo Quinto. Será atualizado pela última tabela o
valor da parcela glosada se, interposto recurso pelO interessado, for ela restabelecida. _
. .. .
_ _
Parágrafo Sexto. Caso os honorários_ médicos nã;o_estejarn
incluídos na fatura, deverão ser relacionados em conta à_ parte,
com indicação dos próCedimentos- realizados, nome do profissional, CRM, CPF, conta bancária, agência e número, observadas as normas legais quanto aos en-Cãigos fiscais· e tributários.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Fiscalização
Caberá à Subsecretaria de Assistência Médica e Social
do SENADO fiscalizar, requisitar os servíÇõs, ·atestar-as faturas e promover as ações necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA
Dos Recursos
As despesas decorrentes do_ presente Contrato correrão
à conta da dotação orçamentária classificada como Programa
de Trabalho ...........•c.e- Natureza da Despesa .. : .............. .
tendo sido empenhada pela Nota de Empenho n<? ....... ,
de ............... -~-CLÁUSULA NONA
Da Vigência
Este Contrato terá vigêncía a partir da data de St.J.il assinatura até o dia 31 de de;ze_mbro deste ano, podendo ser prorrogado nas hipóteses e segundo os critérios estabelecidos em
lei, ou nos ato_s_ normativos -'!:igentés -no SENADO~
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Responsabilidade
A CONTRATADA se·responsabiliza civil, penal e administrativamente pelos serviços que vie"r a prestar, Obrigando-se
a ressarcir qu-alquer dano causado ao SENADO, aos usuários·
ou a terceiros, seja o ato de sua direta autoria, de seus empregados ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das Penalidades e Multas
Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA ficará sujeita às_seguintes penalidades, observado sempre
o direito a arripla defesa:
I - advertência;
II -multa;
III -declaração de inidoneidade, qu~rá publicada no
Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União;
· IV- suspensão do direito_de_contratar_com o SENADO
por prazo de até 2 (dois) anos.
Parágrafo único. A multa convencional, de natureza meramente moratória, pelo não cumprimento de qualquer cláusula ou obrigaçãO, será limitada ao máxiirio de 10% (dez
por cento) do montante da nota de empenho emitida. A aplicação da multa nãó exclui a possibilidade de o SENADO cobrar
as reparações devid:is em função dos danos.efetivamente apurados e decorrentes de in_adimplência óri respOnsabilidade,
bem assim promover a rescisão contràtual~ aplicando outras
sanções cabíveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Da Rescisão
- O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato ou, ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos acarreM
tará, para o SENADO, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda,
o SENADO, a seu exclusivo critério de oportunidade e conve-niência, rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de qualquer aviso ou notificação. Parágrafo Primeiro. Ficam assegurados ao SENADO,
no caso de rescisão administrativa, Os direitos previstos no
art. 70 do Decreto-Lei n' 2.300/86.
Parágrafo Segundo. Poderá também dar-se a rescisão contratual por denúncia unilateral da CONTRATADA, mediante
_a_viso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Do -COntiole
Para efeito de controle do SENADO, a CONTRATADA
se obriga a infOrmar à Subsecretaria de AssistênCia Médica
e Social (SSAMS) quando, em razão do cumprimento do obje1Q,_9o contrato, tiver feito jUs à percepção- de importâncias
c·ujó Valor" ãClúitulado corresponda a 70% (setenta por cento)
_do_montan~e da,nota de em.pe_nh~ regularmente emitida.
Parágrafo único. A CONTRATADA executará a~ ObriVistã. que o valor acumulado
gaÇões Contratuais-, tendo
das c_ontraprestações pecuniárias não poderá exceder o limite
previsto na nc;>ta cl~ empenho referida, ou outra_ que vier a
ser emitida na forma da legislação pertinente ã espécie.

-em

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Das Proibições
___ Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADAveicular publicidade acerca da prestação dos serviÇoS ·a-qUe Se refere
este Contrato, salvo se houver prévia autorização do SENADO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Do Foro
É competenfe aJustiça Federal, Seção do Distrito FEderal, para processar quaisquer açõe-s- decorrentes do presente
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Das Disposições Gerais
I - Os eventuais gastos extraordinários, tais corri O: refri-gerantes, cigarros, jornais, r~vistas, lavagens de roupas pessoais, telefonemas interurbanos etc .• deverão ser cobrados
pela CONTRATADA diretamente dos paCientes ou de seu
responsável, sem interveniência do _SENADO;
I I - os valores eventualmente glosados pelo SENADO
serão comunicados à CONTRATADA, por ocasíãó do pagamento da fatura, e esta terá um prazo de 20 (vinte) dias
para recurso ao Diretor-Ge!~l. Findo o prazo, considerarse-ão definitivas as glosas indicadas.
III- fica estabelecido que os pacientes _encaminhados
pelo SENADO, para tratamento, deverão respeítar o Regulamento Interno da CONTRATADA e de seus serviços auxiliares, ou outras normas que venham a ser editadas, desde que
não colidam com o estipulado nas cláusulas deste Contrato.
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E por se acharem contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas, que também o subscrevem.
Brasnia,
·de
de 1992.
.
Senado FederaL
Testemunhas: ........................................................ .

······ob;~;~~~õ;;;·i·;·s~·~·~;~~i~~-~i~ct~-i~;ct;·~~-r~-g~~i~-~~~;cial. adaptar a cláusula quinta à tabela que tiver sido aprovada.
2) Ainda no caso _de categoria especial, poderão ser aditadas ou alteradas outras cláus1,1las, a juíz_o do PriJ;lleito Secre-

tário, ouvido o
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ConsUltor-Gé:r~l.

CONTRATO
Que entre si f&zem, de um lado, o Seo&do Federal
e, do outro, para credenciameoto com vista à prestação
de serviços de exames médicos complementares.

O SENADO' -FEDERAL, com sede na Praça dos Três
Poderes, em Brasiha - DF, CGC ni-00.5.3U:279/QQ_OJ-15,
neste ato representado pelo. seu orr-ete>r- Ge~
ral.. .. ~ ....................... , doravante denominado SENADO,
e ........ ~~····· .. ···················~·····-··· com sede no Brasília~ DF,
CGCn' ........... .,....: .... , doravante denominada CONTRAT A D A , n e s t e a t -o r· ·e p· r· e S f{-n --(a d a
por ........ ~·~··············~·-·~·~·~·-·· Cartéirã. de Identidade
n~ ................... , expedida em .................. pelo .............. ,
CPF n~ ........-................. ; coSóánte- o que conSta ·ao ProceSso
n~ .................... e autorização de fls., .............. e de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n~ 2.300/86, Ato da
Comissão DiretOr3. ·n 9 31, de 1987, e Resolução n<? 86, de
1991, alterada pela n' 5, de 1992, ambas do Senado Federal,
resolvem celebrar o presente contrato, para o fim de credenciar a CONTRATADA a prestar serviços de exames médicos
complementares, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Óbjeto
O objeto do presente contrato é a prestaçã<>de serviços,
compreendendo exames médicos complementares de diagnóstico- e tratamento, no âmbito_ das especializações da CONTRATADA, a Senadores, servidores do SENADO e seus
dependentes.
Parágrafo Primeiro. Os serviÇoS-serão-requisitados pela
Subsecretaria de Assistência Médica e Social do SENADO,
em formulário pi6prio. Parágrafo Segundo. Os exames serão realizados nas dependências da CONTRATADA, que fornecerá, quando for
o caso, os utensíliOs -necessáriOS à co)..eta de materiais.
Parágrafo Terceiro. Os resultados dos exames serão entregues ao paciente, no prazo máximo de 48 horas do atendimento, mediante recibo na P via da requisição, que acompanhará a fatura.

CLÁUSULA SEGUNDA
Dos Preços
Os serviços-serão· pagos segUndo- os- preços previstos na
Tabela da Ass:ociação Médica Brasileira- AMB, publicada
em órgão oficial, mediante crédito em conta da CONTRATADA. A fatura, que será atestada pela Subsecretaria de
Assistência Médica e Social, far-se-á acompanhar, para esse

fim, das primeiras Vias das requisiçõeS, assinadas pelo paciente
ou responsável.
- - Parágrafo único. Além dos preços dos exames, o SENADO IriOênizará ·a -CONTRATADA dos valores referentes a
cóiltrã.stes·~ meâicamelltOs, citeieres e filmes, segundo os pre_ços publicados no_ ~rasíndice_-ou listagem oficiaJt_ sempr~ que
estes materiais eStêj:iril eXpres.Sàritente· eXcluídos dos preços
. dós exames, nas tabtilas da AMB.
CLÁUSULA TERCEIRA
Do Pagam~nto
As faturas serão apiesentad3.s mensalmente até o dia 5
(cinco) do_ mês subseqüente ao da prestação dos serviços e
pagas até o último dia útil deste mesmo mês.
·~ Parágrafo Primeiro. Os preços serão- Os vigentes no mês
da prestação dos serviços.
Parágrafo Segundo. O atraso no -pagamento, por fato
imputável ao se-nado, importará na atualização dos preços
da fatura, aos valores da última Tabela.
Parágrafo Terceiro. No caso de glosas, a parcela remanescente da fatura será paga normalmente, no prazo e forma
estabeleCidos nesta Cláusu1a·: ·
Parágrafo Quarto. Serà atLializado pela última tabela o
valor da parcela glosada se, interposto recurso pelo interessado, for ela restabelecida.
CLÁUSULA QUARTA
Da Fiscalização
Caberá à Subsecretaria de Assistência Médica e Social
do SENADO fiscalizar, requisitar os serviços, atestar as faturas e promover as açUes necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA
Dos

~ecursos

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão
à conta da dotação orçamentária classificada como Programa
de Trabalho ...............e Natureza da Despesa ................. ,
tendo sido empenhadas pela Nota de Empenho n~ ............. ,
de
de
de 199.
CLÁUSULA SEXTA
Da Vigência
Este contrato terá vigência a paftir da data de sua assinatuni. até o dia 31 de dezembi-o deste ano, podendo ser prorrogado nas hipóteses e ·segundo os critérios estabeleCKlos em
lei, ou nos atos normativos· vigentes ·no SENADO.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da Responsabilidade
A CONTRATADA se responsabiliza civil, penal e adnii, nistrativamente pelos serviços que viêf ajirestar; obrigando-se
a ressarcir qualquer dano causado ao SENADO, aos us·uários
oú a terceiros; Seja o ato de sua direta autoria tTu- de seus
empregados ou prepostos.
CLÁUSULAOITAVA.
Das Penalidades- e Multas

Pelo não cumprimento das obrigações, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) advertência;
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b) multa;
-. ·
.
c) declaração de inidoneida,Qe, que será publtcada no Daá·
rio do Congresso Nacional e no 'Q_iár\o .09<:i~_l-da Uniã'?;
d) suspensão temporária -dõ direitoJ;l,e_:c:~ntratar com o
SENADO por prazo de até 2(doi~)anos.....
Parágrafo único. A multa convenCional, de natureza ~e
ramente moratória, pelo não cumprimento de qualquer clausula ou obrigação,_ será_li~fiã.d~--~~~ .J?áXiind. ~e 10% (?ez
por cento) do montante da nota de dmpenho emttlda. A aphcação da multa não exclui a possibilidade de o SENADO cobrar
as reparações devidas em função dos danos ~fe~J.Vame~t~ apurados e decorrentes de inadirnplência ou responsabtlidade,
bem assim promover· a rescisão coritratual, aplicando outras
sanções_cabívei,.s, ass~gurad9 s~~pre ~ dire_ih)_ a ~~p~~- defesa.

CLÁUSULA NONA
D.a ·Rescisão
O não cumprimento-de qualquer cláuSula ou condição
prevista neste Contrato ou~ ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos adminislrªtivos acarretará, para o SENADO; o direito de rescindi-lo. Todavia, poderá o SENADO, a qualquer tempo, rescindi-lo unilateralmente, a seu exclusivo critério de oportunidade e conveniência.
Parágrafo Primeiro. Ficam assegurados ao SENADO,
no caso de rescisão adminístrativa·, os direitos previstos no
artigo 70 do Decreto-Lei n' 2.300/86.
Parágrafo Segundo. Poderá também_dar-se a res.cisão·contratual por denúncia unilateral da CONTRATADA, mediante
aviso escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA
Do Controle
Para efeito de controle do SENADO, a CONTRATADA
se obriga a inTOfniar ~ Subsecretaria de Assistêllci~ _Médica
e Social (SSAMS) quando, em razão do cumprim"entodo objeto do contrato, tiver feito jus à percepção de importânciàs
cujo valor acumulado corresponda a 70% (setenta por cento)
do montante da nota de empenho regularmente emitida.
Parágrafo único. A empresa executará as obrigações contratuais tendo em vista que O valor acumulado das contra prestações pecuniárias não poderá execeder o limite previstO- na
nota de empenho referida, ou outra que vier a ser emitida
na forma da legislação pertinente à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das Proibições
Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca da prestação dos serviços a que se refere
este instrumento, salvo se houver prévia autorização do SE~
NADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Do Foro
É competente a Justiça Federal, Seç_ão do Distritq Federal, para processar quaisquer ações decorrentes do presente
Contrato.
---
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·E por se acharem contratadas, as partes assinam o presente instrumento, _em duas vias de igual teor e forma, na
presença-das testeniunhas, que também o subscrevem.
Brasília,
de
de 199 .
Senado Federal

Testemunhas:
Observações: 1) Se o credenciado for de_ pessoa físíca,
ajustar o preâmbulo a esta condição.
2) Se o credenciamento fo-r de categoria especial, adaptar
a cláusula segunda à tabela que tiver sido aprovada.
3) Ainda no caso de categoria especial, poderão ser aditadas ou alteradas outras cláusulas, a juízo do Primeiro Secretário,_ ouvido o Consultor-Geral.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 11, DE 1992

Altera os Atos n9s 37, de 1991 e 9, d,e_1987, referentes
ao Peeúlio dos Servidores do Senado Federal e dá outras
ProvidêncW.
·A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve:
Art. 1• O parágrafo único do art. [•>do Ato da Comissão
Diretor3 n'-' 37, de 1991, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. lo .................................................. .
·
Parágrãfo _único. Os ·benefiCiáriOs dos servidOres
admitidos no Pecúlio' nos· termos desie artigo e _do _§
2~ do art. 2ii do Ato n'-' 9,.de'l987, da Comissáo Dlfet6rfl 1
somente farão jus ao benefício, após a carência de
24 (vinte e ~quatro) contribuições menSais e sucessivas,
pãgas anteriómiente- ao--óbito do filiado."
Art. 2"' _O caput do cart. 4~ do Ato da Comissão Diretora
n'-' 9, de 1987, passa a viger com a Seguinte redaçãó:
"ArL 4'-' O Pecúlio dos Servidores do Senado Federal é constituído mediante o desconto mensal, em
folha, de 2 (duas)_ diárias·de cada participante, entendendo-se como diária a fração correspondente -a 1130
(um trinta avos) do vencimento do cargo efetivo do
filiado."
Art. 3~ .. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de junho de 1992.---=- Mauro Benevides
...,.. Dirceu Carneiro- Rachid Saldanha Derzi·- Iram Saraiva
- Lavoisier Maia ·~ Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 12, DE 1992

Dispõe sobre a realização de proces~o seletivo interM
no para ascensão funcional no ano de 1992.
_Considerando que, na votação do parecer pela Comissão
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania do-Senado Federal sObre
a constitucionalidade, juridicidade e legalidade ~o instituto
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da ascensão funcional, diversos Senadores abstiveram-se de
"votar o mérito da matéria, por estar o assunto, em sua g~nera
lidade em face da Constituição, segundo consta do parecer,
sub judice no Supremo Tribunal Federal e a decisão desse
órgão, como se sabe, prevalece sobre qualquer outra";
Considerando que o Tribunal de Contas da União, apreciando expediente do Ministério Público Federal para suspender a realização do concurso interno daquela Corte de Contas,
em decisão plenária de 12 de novembro de 1991, também
resolveu "reconhecer que, enquanto não for julgada a incon~ti
tucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal das disposições
da Lei n' 8.112/90 (Regime Jurídico da União, devem as mesmas prevalecer_ junto aos órgãos públicos, conforme precedentes apontados no voto do Ministro Relator";
Considerando que o _ Superior Tribunal de _Justiça, em
sessão do Cons_elho de Administração realizada em 27 de
fevereiro de 1992, igualmente decidiu "pela continuidade da
aplicação do instituto da progressão _e asc_ensão funcional até
que o Supremo Tribunal Federal julgue a Ação Dircta de
Inconstituciorialdiade proposta sobre a matéria";
Considerando, ainda, que. inúmeros órgãos fedei-ais, por
intermédio da Secretaria da Administração Federal- SAF,
vêm procedendo à ascensão fu-ncional de seus_servidores, conforme se vê de publicações veiCuladas no Diário Oficial da
União; resolve
Art. 1\' Fica o Diretor-Geral autorizado a adotar as providências necessárias à realização dO processo seletivo interno
para ascensão funcional nas vagas existentes no Quf!.çh:o Oe
Pessoal do Senado Federal, não reservadas para con-curso
público, na forma estatuída na Resolução SF no 146, de 1980,
com as alterações introduzidas pelas Resoluções SF n~s 50,
de 1981 e 360, de 1983.
Art. 2~ FiCa o Diretor-Geral incumbido de proceder aos
estudos necessários à aplicação do Instituto da Transferência,
na forma prevista nos artigos 418 e 419 do Regulament<? Adminsitrativo e artigo 23 da Lei no 8.112, de 1990, no sentido
de corrigir ~l exiSt~õda -de possíveis casos de desvio de função
entre os ocupantes das áreas de especialização que compõem
as categorias funcionais do Quadro de ~essoal do Seriado
Federal.
Parágrafo único. A conclusão dos estudos deverá ser submetida à Comissão- Diretoia. acompanhada de relatório circunstanciado e da respectiva minuta de ato de -trãnsferência,
se for o caso.
Art. 3" Os Diretores Executivos do Centro Gráfico do
Senado Federal - CEGRAF e do Centro de Informática
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, ficam autorizados a proc~der à aplicação dos Institutos
da Progressão Horizontal e_da Progressão-Vertical_~ da As~n
são Funcional nos respectivos Quadros de Pessoal, na forma
estabelecida na Resolução n" 146, de 1980, com as alterações
introduzidas pelas Res.oluções n~ 50, de 1981 e 360, del983.
Art. 4o Esta Ato entra em vigor n-a data de sua pubhcação.
Art. 5~- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 1~ do Ato da Comissão Dire_tora n" 35, de
1991.
Senado Federal, 9 de junho de 1992. - __l\:fauro Ben~vides
- Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Lavoisier Maia
- Meira Filho.
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COMISSÃO DE RELAÇÚES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL
1~ Reunião,- realizada em 11 de março de 1992
Às dez horas- do dia onze de março de mil novecentos
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissao, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador
Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
Ronan TitO, Marco Maciel, Lourival Baptista, José Richa,
-Chagas Rodrigues, Jonas- Pinheiro, Marluce Pinto _e João Calmoo, reúne-se a Comissão de Relações ExterioreS e DefeSa
Nacional. Deixam de comparecer por moÍÍh• _JustificadO- ós
Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Pedro
Simon, Ronaldo Aragão, Gulherme P-almeira, Hugo Napoleão, Abdias Nascimento, Albano Franco, Moisés Abrão e
José Paulo Biso L Havendo número regimental, O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, tendo dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. A
seguir, sua Excelência, cólnunica que a presente Reunião des-tina-se a apredação das matérias constantes de pauta, e, aihda
a ouvir as exposições que farãO os ~enhores AntóniO C:ir~os
Coelho da Rocha, indicado para exercer-a função de Einbaixador do Brasil junto à República das Filípinas; André Guirriã:rães, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à Ré-pUblica da Bolívia, -e~ Luiz Orlahdo Carone Gélio,
indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Noruega. Prosseguindo o Senhor Presidente determina que a Reunião torne-se secreta para deliberar sobre
as seguintes Mensagens: no:> 150, de 1992, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor AntóniO Carlos COelho da Rocha,
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo.-de Embaixador do Brasil junto à Re"pública
das Felipinas", cujo Relator é o Senhor Senador Ronan Tito;
no:> 151, de 1992, "Do senhOr Pre-sidente da República, submetendo à aprovação do ·Senado Federal, o nome do Serihor
André Guimarães, Ministro de Primeira Classe. da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
jUnto à República da Bolívia'-', cujo Relator é o-Senhor Senador Oziel Carneiro e a de n9 152, de 1992, ''DO-Seilhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor L1.1iz Oflàrido Carorie GéliO, Ministro
de Primeira ClasSe, da Carreira· de Diplomata, para--exercer
o Cárgô de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega",
cujo Relator é o Senhor Senador Ronan Tito. Reaberta a
Sessão em caráter público, o Senhor Presidente propõe aos
demais Membros, seja feita em bloco à apreciação dos seguintes itens da pauta, todos com parecer favárável dos seus respectivos Relatores: Projeto de Decreto Legislativo n~ 1Z9 de
1991, "Que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em
25 de julho de 1990", cujo Relator é o Senhor Senador Jonas
Pinheiro; ProjetO de Decreto Legislativo n" 131, de 1991,
"Que aprova 9 texto do Con~ê_qio de Cooperação Bilateral
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia na Área de Proteção Animal,
firmado em Brasília, em 15 de agosto de 1990", cuja Relatara
é a Senhora Senadora Marluce Pinto; Projeto de Decreto
Legislativo n" 132, de 1991, "Que aprova o texto do Acordo
de_ C::ooperação para o aproveitamento dos Recursos Naturais
e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraf, celebrado entre
o governo da República Federativa do Brasil e o Governo
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da República Oriental do Ui'tigu:li, em Artígas, em 11 de
março de 1991", cujo Relator é o Senhor Senador José Richa;
Projeto de Decreto LegislativQ n_" 1_33, de 1991, "Que ap_rov_a
o texto de CoOperação Cultural entre o _GoVefilo da República
Federativa do Brasil e- o Governo da Romênia, em 13 de
março de 1991", cujo Relator é o Senhor Senador .Lourival
BaptiSta; Projeto de Decreto Legislativo n"' 140, de 199i, "Que
aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação FazendáriaFinanceira, celebrado entre o Gove_rno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estad_os_ Unidos Mexicanos,
em Brasília, em 10 de outubro de 1990'' cujo Relator é o
Senhor Senador Ronan Tito e o Projeto de Decreto Legislativo
n' 142, de 1991, "Que aprova o texto do Acordo sobre a
criação- de uma Comissão Mista de Cooperação, celebrado
entre o Governo -da República Federativa do_ _Br_asil_e o Governo da República da Tunísia, em Brasília, a 27 de novembro
de 1990,. cujo Relator é o Senhor_ Senador Lourival Baptista.
Aprovada a proposta do Senhor Presidente, são colocados
ação dos seguintes itens d~ pauta: ProJetei de Decreto Legislativo n' 134, de 1991, "Que aprova o texto do Acordo de
Cooperação para a redução da Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à _Produção e ao Tráfico IlíCito de E:Otoi"pecentes e substâncias Psicotrópicas, Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno da
República do Equador, em Brasília, em 7 de setembro de
1990", cujo Relatór -é o Senhor_ Se_nador Marco Maciel e o
Projeto de Decreto Legislativo n? 141, del991, "Que apro':a
o texto do Acordo de Cooperação para a Redução de nemanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate â Produção e
ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psic.o.trópicas, Celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile,., cujo Relator
é o Senhor Senador Pedro Simon. D_a_ndQseqüêncía, o Senhor
Presidente da Corriissão comuniCa-ter~reCebido 'soHcitação do
Ministério das Relações Exteriores, no sentido de que seja
dispensado de ser sabatinado por esta Comissão, o Senhor
Embaixador Paulo Tarso Flexa de Lima, reconduzido ao cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Governo da Grã-Br~tanha.
Após discussão, na qual fiieram uso da palavra, pela ordem,
os Senhores Senadores Chagas Rodrigues, Ronan Ti_t_o~ Jos~
Richa, e Oziel Carneiro, o Plenário da Comissão, po-r decisão
da totalidade de seus Membros presentes, entendeu por bem
concordar com a dispensa da sãbatina a que teria que se submeter o referido Embaixador. A seguir, fazendo t,~so· da palavra,
o Senhor Senador Oziel Carneiro-, pi"Op-õe-que·o Senhor Enibaixador Paulo Tarso Flexa de Lima compareça à esta Comissão quando de sua passagem pelo Brasil, expondo na ocasião
aspectos relevantes do estágio atual das relações- bilaterais
entre o Brasil e a Grã-Bretanha~. Colocada em_ votação é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos, e encerra a reunião,
lavrando eu, Marcos- Santos Parente Filho, SecretáriO da Comissão, a presente atã, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Irapuan Costa
Júnior, Presidente.
2• Reunião, realizada em 18 de março df 1992

Às dez horas do dia dezoito d_e m~:rço de mil novecentos
e noventa e dois, na sala de Reuniões da ComiS~~o, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do SenhQ:r Senador
Arapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores Nelson CarneirO, Pedro Shnon., Ronan Tito, Marco
Maciel, Guilherme Palmeira, Lourival Baptista, Hugo Napo-
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- _leão, José Richa,' Chagas Rodrigues, Albano Franco_, Oziel
Carneiro, João Calmon, José Fogaça, Josaphat Mãrinho e
Fern~.ndo Henrique Cardoso. reúne-se a Comissão de RelaÇõe-S ExterioieS- e Defesa Nacional. DeiXam de comparecer
por motivo justificado os Senhores Senadores Aluízio Bezerra.
Ronaldo Ar~gão, Jonas Pinheiro, Marluce Pint_o, __Magno Bacelar; Moisés A.brão e José ~aulo Biso L Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos,
tendo dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que
é dada por aprovada. A seguir, sua Excelência, comunica
que a Presente reunião destina-se a apreciação das matérias
constantes de pauta, e, ainda a ouvir a exposição que fará
·o Senhor Marços Çastrioto de A~mbuja, indlcado para exercer a função de Embaixªdor ~o Brasil junto à República Argentina. Prosseguindo o Set}hor Presidente determina que a
Reunião torne-se secreta para deliberar sobre as seguintes
Mensagens: n' 155, de 1~92, "Do Senhor Presid<.'n_te da República,_ submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome
do Senhor Marcos Castrioto Azambuja, Ministro de Primeira
Classe, da Carr~ira de Diplomata, para exercer o cargo_ çle
Embaixador do Brasil junto à República da Argemina", cujo
Relator é o Senl)or Senador Marco Maciel; n' 147, de 1992,
"Po Senhor Presidente da República, submetendo à aproVC!-Çáo do Senado Federal, o nome do Senhor }:Ienrique Ç_ami.UQ Córtes, Miriístro de Prim_eir;;t Çlass_e, da Carreira_de Diplo~~a. para, çumulativamen_te com o cargo de ~mb::tixador
-~~ Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer o cargo
d~_ Embaixa_d9r_do Brasil junto ao Estad9 Independente de
Papua e Nova Guiné, cujo RelatOr é o Senhor Senador Chagas
Rodrigues e~a_de~ n• 149, de 1992, "Do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
o nome do Senbor Felix_Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com o çargo de Embaixador do Brasil j_y_[!tO à República do
Senegal, exercer o cargo de Einbaixador do Brasil junto à
República de __Gâmbta", Ciijo RelatOr é o S_erihor"_S_énador
J9sé__ Richa. Rea,berta _a Sess~o em caráter público, o Sen_hor
Pr~#dente propõe aos demais Membros, seja· feüa em bloco
à apreciação dos Seguintes itens da pauta, todos com parecer
favorável dos seus respectivos Relatores: Projeto de De_creto
Legislativo n<1 13~ 1 de 1991, "Qu~ aprova o texto do Acordo
~e Cooperação para a redução da Demanda, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico IlícitOs
de Entorpecentes e SubstânciaS PsicotrópicaS, Celebrado entre
o Gov~_rno da República· Federativa do Brasil e o Governo
d~ -~-~pública do Equador, em Brasília, em 7 de setembro
de 1990", cujo Relator é o Senhor Senador Marco -Maciel
e o Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991, ~"Que
aprova o texto do Acordo de Cooperação para a redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção eao Tráfico Ilícitos_ d-e En-torpeCentes e Substâncias PSicOtrópicas, celebrado entre o governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile", cujo Relator
é o Senhor Senador Pedro Simon; Projeto de DeCreto Legish~.~ivo n9 008, de 1984, "que_ aprova o texto do Acordo de
COoperação-no Campo dos Usos Pacíficos da Energiéi Nuclear
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Goyerno da E$panha, celebrado em Brasília a 12 de maio de
19~3", cujo Relator é o Senhqr'Senador Guilherme Palmeira.
Aprovada a propoSta do Senhor Presiderite, são coÍocadÕs
em votação. obtendo aprovação. Fica adiada a apreciação
do seguinte ítem da pauta: Projeto de Decreto Legislativo
n9 022, de 1985, "Que aprova o texto da Convenção n<1 134,

4612

Quinta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SéÇão II)

da OrganizáÇãO.inú~"rfiaciÓnal do Trabalho- OIT, sobre
"Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada
em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a LV Sessão
da _Conferência Internacioilal do Trabalho", cujo Relator é
o Senhor Senador 1\1arco Maciel. Dando seq üêricia, o Setihor
Presideilte da Coril.íSsâõ cOnYúriica ter· feêeb'ido o ofício 09
18/92, do Senhor Senador Pedro Simon, "Sugerindo aO Sénhor
Senador Irapuam Costa Júnior, Presidente da CoriiiSSãO, que
formule convite ao Jornalista Cléudio Humberto Rosa e Silva,
para fazer uma explanação, perante esta Comissão, :Sobre a
política cultural que pretende desenvolver como Adido Cultural junto à Embaixada do Brasil em PortUgal". Para dl.scUHr
fizetatrt" uso da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores
Pedro Simon, Marco Maciel, Chagas ~odrigues, Ron-a_l_! Tito
e José Richa. Colocado erit votação, é aprovada a sugestão,
ressalvada a abstenção por parte do Senh_or Senador l\.1;~rco
Maciel. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradece a presença de todos,_ e en<::erra a ~r_etinião, l~vrando
eu, Marcos Santos Parente -Filho, SecretáriO -da Coffiissão,
a presente ata, que depois de lida e aproVada, será assina~~
pelo Senhor Presidente.
- - '
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Trabalho". Não havendo discussão, _é aproVado O paiecef.
Dando prosseguimento, o Senhor-Presidente passa a palavr_a
ao Senhor Senador Albanq Francq, que na condição de Relator, emite pare·cer·favotávet ao Pfojeto de Decreto Legislativo
n" 11, de 1992, ''Que- aprova o texto do Protoc_olo SUbstitutiVO
do Artigo VI do Acordo Cultural de 23 de se.tembrci de 1964,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
é ~o Governo da República do Sen(;!gal, em Brasllia em 14
de fevereiro de 1984". Não havendo quem queira discutir,
é aprovado o Parecer._Nada_m_ais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos, e encerra a reunião,
lã.vi'andO ·eu,-MarCos Santos Parente Filho, Secfet8.rio da Comissão~· a presente ata. que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Irapuan Costa
Júnior, Presidente.

S• Reunião, realizada em 1~ de abril d~ 1992
_Às dez horas_ do dia primeiro .âe ab_ril de mil noVecen~qs_
e-noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do. Senhor Senador
Irapuan Costa Júnior, com a presença ~os Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Pedr_o_Simon. Ronan Tito, José.~i~~w._ Cll.<'!:-.
gas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Magno Bacelar, José Fogaç:;~.,.
4~ Reunião, realizada em 1~ de abril de 1992
NabOr Júri.ior e' Josaphat Marinho, reúne-se a Comissão de.
Às dez horas-do dia primeiro de abril de mil novecentos
Relações- Exteriores e Defesa Nacional. Defxam de compae noventa~ dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senarecer por motivo justificado os Senhores Senadore_s Aluízio
dor Alexandre COSta, sob a Presidência -_ao Seiihor Senador
Bezerra, Ronaldo Aragão, Humberto Lucena, Marco. Maci~l •.
Irapuan Costa Júnior, com a presença ·dos Senhores Sena"doLourival Bãptista, Hugo Napoleão. Marluce Pinto, Albano
res, Ronan Tito; Marco Maciel, Hugo Napoleão, Chagas J~.o_
FranCo, MoiSés Abrão e Oziel Carneiro. Havendo número
drigues, Marluce PintO, Albano Franco, Oziel Oifneiro, Ah~
regiinental, q Senhor Presidente declai:'a abertos os trabalhos,
tonio Mariz, Jo~o Calmon, José Fogaça, Francisco Roll~in.;.
tend.o. dispensado a leitura da ata da reu_nião anterior, que
berg, Josaphat Marinho e Raimündo Lira, x:eúne-se ·a ComiSé dada por aptovada. A seguir, sua Excelência,_ comunica
sãO de Relações Exteriores e· Defesa Naêfonal. Deixain de
que a Presente reunião destina-se a apreciação das matériap
comparecer· pOr ntotívo juSfificado os Senhores -seõã.doreS
constantes de pauta, e, ainda a ouvir a exposição ·que fará.
Alu"ízío- Bezerra, Nelson Carneiro, Pedro Simon, Ronaldo
o Senhor Francisco Thompson Flôre_s, indicado para exercer
Aragão, Humberto Lucena, Guilherme Palmeira, Lóurival
a função de embaixador do Brasil junto à República Federal
Baptista, José Richa, Jonas Pinheiro, Magno Bacelar e.Moisés ·da Alemanha. Prosseguindo o Se!lh!)r Presic:J~nt~ de~er111iiJ~
Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
qUe a Reunião torne-se secreta para deliberar spPre a seguint~
declara abertos os trabalhos, tendo dispen~ado a leitura, da Mensagem: n• 154, de 1992, "Do Senhor President~ da Repúata da reunião anterior, que é' dada por aprovada. A seguir~·
blica, sUbmetendo à aprovação do Senado Federal. o nome
sua Excelência, fazendo uso da palavra, cõrnunica a ·re-tlfàda
do Senhor J;'rancisco Thompson Flôres, Ministro de Primeira
de pauta do RequerimentO de autoria do Senhor S'ehitdor
Oasse~ .da Carreira de bijJlomata, para exercer o caigo de
Eduardo Suplicy, "Requerendo, nos termOs do artigo 50 da- Embafxador do Brasil junto à República Federal da AI€:maConstituição Federal, combinado com o artigo 90 incisos III
nha", cujo Relator é o Senhor Senador Ronan Tito. Reaberta
e V do Regimento InternO dO_ Senado Federal, o comparea Sessão em caráter público, o Senhor Presidente comunica
cimento do Senhor Pedro Paulo Leoni Ramos à esta Comissão
haver recebido Proposição de autoria do Senhor Senador Pea fini de prestar esclarecimentos sobre as atividade_s da Secredro Simon, "Solicifando seja submet~da à Comissão do Relataria de Assuntos Estratégicos". A seguir o Senhor Piesiderlte
ções Exteriores e Defesa Nacional.do Senado Federal as sepassa a palavra· ·senhor Senador Ronan Tito, cjue mi quan: · guint~ prOvidências:
dade de Relator emite parecer favorável ao Projeto de Decreto
:O no~a de protesto contra os fatos ocorridos no Peru,
Legislativo n<:- 008, de 1992, "Que aprova o texto do Convênio
a_serlevada à apreciação d<;> Plenário do Senado Federal;
para o funcionariierito_ dã Sede AcadêiniCã -da FLACSO no
2) gestõi;!S para manifestação ímediata da direção do ParBrasil, celebrado entre o Governo da República Federativa
lamento Latino-Americano, quanto ao golpe efetuado no Pedo Brasil c a Faculdade Latino-Americana·de Ciêncías-Sociafs
ru;
- FLACSO". NãO havendo discussão, é colocado em- Vota3) recomendação para que a Organização dos Estados
ção,·sendo aprovado. Ainda como Relator, o Senhor Senador
Americanos examine a situação daquele País.
Ronan Tifo, emite pareCer concluindo por audiência à ComisPara discutir fazem uso da palavra os Senhores Senad~res
são de Assuntos SâCiaíS,- do Projeto de Decreto Legislativo
no 10, de 1992, "Que aprova o texto da Convenç~ão n'"l<n Ronan Tito e Chagas Rodrigues. Colocada em votação a proda Organização Internacional do Trabalho - OIT., relativas posta é aprOvada por unanimidade. Prosseguindo o Sen~or
às organizações de trabalhadores rurais e sua função de deser.- Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Ronan Tito,
volvimento económico e social, adotada em Genebra, em que na qua1idade de Relator emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n' 009, de 1992, "Que aprova
1975, durante a 60• Sessão da ConferênCia Internacional do
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o texto de Emenda ao artigo 56 da Convenção sObre A viação
Civil Internacional, concluído em Montreal, em 6 de outubro
de 1989". Não havendo discussão, é aprovado aparecer. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente-agradece apre-

sença de todos, e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos
Santos Parente Filho, Secretário da ComisSão, a presente Ata,

que _depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente .. ........-:Seiiãdor Irapuan Costa Júnior, Presidente.
7"' Reunião, realizada em 30 de abril de 1992
As dez horas do dia trinta- de abril de mil novecentos
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costâ, sob a Presidêncía dO ·senhor Senador
Irapuan COsta Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
Pedro Simon, Ronan Tito, Lourival Baptista, Chagas Rodrigues, Jonas. Pinheiro, Marluce Pinto, Magno Bacelar, Albano
Franco, João Calmon, Francisco Rollemberg, Fernando HenriQue Cardoso, Valmir Carnpelo e Lucídio Portella, reúne-se
a CõritisSão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. EStiveram ainda presentes os Senhores Senadores José Sarney e
José Paulo Bisol. Deixam de comparecer por motivo justificado ·os Senhores Seilã.dores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Ronaldo Aragão, Humberto Lucena, Marco Maciel, Guilherme Palmeira, Hugo Napoleão, José Richa, Moisés Abrão
e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o Senhor .
Presidente declara abertos os trabalhos, tendo dispens<...1Cl a
leitura da ata· da reunião anterior 1 que é dada por aprovada.
A· seguir, sua Excelência comunica CJ.úe a Presente reunião
destina-se a apreciação -das matériaS Constantes de pauta, e,
ainda a ouvir a exposiçãO que -fará o Senhor Paulo Tarso
Flexa de Lima, Embaixador do Brasil junto ao Governo da
Grã-Bretanha. Pro"sseguindo o Senhor Presidente propõe sejam votados em bloco os seguintes itens da pauta, ambos
com parecer favorável dos respectivos Relatores: Projeto de
Decreto Legislativo n"' 12 de 1992, '"Que_ aprova o texto do
Acordo sobre Co_operação Cultural, celebradO entre o Go~
vemo da República Federatfva do Brasil e o Governo da
República da Polônía, em 29 de julho de 1991", cujo Relator
é a Senhora Senadora Marluce Pinto e o Projeto de Decreto
Legislativo n"' 13 de 1992, "Que aprova o texto 'do Protocolo
Adicional ao Convênio deAssistência· RecíprOca para a Repressão ao Trãfká Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz,
em 2 de agosto de 1988", cujo Relator é o Senhor Se-nador
Pedro Simon. Não havendo quem queira discutif';Sao oS Projetas colocados em votação, sendo então aprovados por-unanimidade. A seguir o Senhor Presidente passa a palavra ao
Senhor Embaixador do Brasil junto ao Governó da Grã-Bretanha, Paulo Tarso Flexa de Lima, e, antecipadamente agradece a deferéncia no prontO -atendimento ao convite feito
por esta ComiSsão: Fazendo uso da palavra, o Senhor Embaixador faz um minucioso relato sobre a atualidade européia,
tendo ainda discorrido na ocasião sobre os aspectos relevantes
do estágio atual nas relações entre o Brasil e a Grã-Bretanha.
Para interpelar, fizeram uso da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores Pedro Simon, Ronan Tito, -Albario Franco,
José Samey, Marluce Pinto e Lourival Baptista: Não havendo
mais quem queira fazer uso da palavra o Senhor Presidente
agradece a presença de todos, e encerra a reunião, lavrando
eu, Marcos Santos Parente Filho, SecretáriO da Comissão,
a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
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pelo Senhor Presidente. --Senador lrapuan Costa Júnior,
Presidente.
s~ Reunião, realizada em 6 de maio de 1992
Às dez horas do dia seis de maio de mil novecentos e
noventa e dois, na· sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Ira~
puan Costa Júnior, com ·a presença dos Senhores Senadores
~edro Simo~, Ronaldo ~ra&ão, Ronan Ti~o, Lourival Baptista, José R1cha, Jonas Pmheuo, Marluce Pinto, Magno Bacelar e Lucídio Portella, reúne~se a Comissão de Relações Exte~
riores. e Defesa Naci'onal. Deixam de comparecer por motivo
justificado os Se~hores Senadores Alufzio- Bezerra, Nelson
Carneiro, ~umberto Lucena, Marco-Maciel, Guilherme Palmeira, Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, Albano Franco,
Moisés Abrão e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, tendo
dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que é dada
por aprovada. A seguir, sua Excelência comunica que a PreM
sente reunião destina-se a apreciação das matérias constantes
de pauta, e, ainda a recepcionar _a Comitiva do PaquistãO
em Missão Oficial no Brasil, integrada pela Senhora Senadora
Noor Jehan Panezai e pelos Senhores Senadores Syed Hamid
Raza Gilani, Iqbal Ahmed Khan, Makhdoom Khaliq Zainan,
Syeb Muzzammil Sham, Mir Tariq Hussain Magsi e Malik
Saridullah Khan. Esteve ainda presente o Senhor Embaixador
do Paquistão no Brasil, To_ugir Hussain. Prosseguindo, o Senhor Presidente determina que a reunião torne-se secreta para
deliberar sobre as seguintes Mensagens: n~ 146, de 1992'',
<!o Se!J~Or Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal a escolha do Senhor Luiz Villarinho Pedrosó,' Mii:tistro de Primeira Class~, da Car~~ira d~ _Diplomata,
para cumulativamente com o_ cargo de Embai~ador do Brasil
junto ao Reino da Arábia Saudita, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Sultanato de Omã", cujo Relator
é o Senhor Senador JonasPinh~iro e a de n"' 172, de 1992,
~·no Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Orlando So.ares_
Carbonar, Ministr_o_ de PrimeiraClas_se, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente. com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Albânia", cujo Relator
é o Senhor Senador José Richa. Reaberta a Sessão em caráter
público, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senador Pedro Simon, que na qualidade de Relator, emite parecer
o Legislativo n"'24, de 1991, ''Que aprova o texto do Tratado
para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas BinacioM
nais Brasileiro-Argentinas, concluído em Buenos Aires em
6 de julho de 1990". Para discutir fez uso da palavra o Senhor
Senador Ronaldo Aragão. Encerrada a discussão é aprovado
o parecer. Na seqüência, o Senhor Senador Pedro Simon propõe que esta Comissão convide o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, DoutOr Celso Lafer
para que este discuta com os Membros da Comissão o MERCOSUL. Colocada em votação, é aprovada a proposta. Dando
prosseguimento, o Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, PreM
- sidente da ComiSSão, Comunica a chegada à sala da Comissão
dos Senhores Parlamentares da Comitiva do Paquistão. Falando em nome em nome da Comissão, o Senhor Presidente
enaltece a bravura do povo paquistanês, marcado por uma
história rica em fatos bastante dr~máticos. Ainda com a palavra o Senhor Presidente diz acreditar que Brasil e Paquistão
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muito poderão colaborar entre si na busca de melhores condiM
ções de vida para os seus povos. Em nome da Delegação
do Paquistão falou a Serihora Senadora Noor Jehan Panezai,
que agradeceu recepção tão calorosa por parte desta Comis. são. A seguir a Senllora Senadora fez resumidamente, um
rel~to sobre o funcionamento do Poder LegiSlativo- no seu
país. Dando prosseguimento faz uso da palavra o Senhor Embaixador Tougir Hussain,lembrando ser o real propósito desta
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visita o _fortalecimento das relações de amizade entre os dois
Países. Fizeram ainda uso da palavra, pela ordem, os Senhores

Senadores Ronaldo AragáO, Maduce Pinto e Ronan Tito.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece
a presença cte tOdOs, e eiicerra a reunião, lavrando eu, _Marcos
Santos Parente Filho, Secretãrio da Comissão, a presimfe" ãtã.,
que depois de_ lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.- Senado.r .Irapuan Costa Júnior, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 114' SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE
1992
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE-

1.2.1 -

Mensagens do Senhor Presidente da República

- N'' 221 e 222/92 (n~ 210 e 213/92, na origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.

1.2.2- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câm3ra dos
Deputados
- N" 137/92, comunicando o arquivameiito do Projeto
de Lei do Senad()n''_2~/81 (n' 6.62,4/85, naquela Casa),
que fixa percentual mínimo para aplicações em educação
pelas empresas em que o Estado tem participação acionária
majoritária.

- W 138192, encaminhando ao Senado autógrafo do
Projeto de Lei da Câmara n' 94191 (n• 1.446/91, na Casa
de origem), que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 8.429,
de 2-6-92.)
-

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
seguintes matérias.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei d-0 Senado
n' 385191-Complementar (n' 97192-Complementar, naquela
Casa), que dá nova redação ao art. 3~ da Lei COmplementar
n9 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre cálculo, a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de ParticipaçãO e dá outras providências.
-- - Projeto de Lei da Câmara ri• 52/92 (n' 2.950192,
na Casa de origem), ci_ue prorroga o termo final do prazo

previsto no art. 3~ da Lei n9 8.352, de 28 de deze-mbro
de 1991 e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 63192 (n" 175192,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Econômica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, cele~rado entre o Govenro da Rc:pública Federativa do Brasil e o Governo dos E mirados Arabes Unidos, em Brasnia, em 11 de outubro de 1988.
1.2.3- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Ofício "S" n' 59191 (Ofício GABIGOV o' 124192,
de 18-3-92), do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,
encaminhando à consideração do Senado Federal proposta
para que seja autorizada a transferência de recursos, contratados junto à Caixa Econômica Federal, destinados à
construção de uma minipenitenciária no Município de AImenara, para o Município de Governador Valada"res. (Projeto de Resolução n" 27192.)
.
:- Projeto de Resolução n9 7/92, que dispõe sobre
limites globais e condições para as operações d_e crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal~ dos
Municípios e suas respectivas autarquias, e estabelece limites e condições para concessão de garantias.

1.2.4- Leitura de projetos.
-Projeto de Lei do Senado n•' 83, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que isenta de contribuição
para a seguridade Scicial e entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que menciona.
--Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1992,'de autoria
do Senador Josaphat Marinho, que estende a competência
da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF).

1.2.5- Comunicações da Presidência
- Prazo para tramitação e apresentação de emendas
ao-Projeto de Decre-tO Legislativo n9 63/92, lido anteriormente.
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Diretor Ezecutivo
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Diretor Administrativo
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Diretor Adjunto
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- Recebimento do A viso n" 438, de _10 do corrente,
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelareS contra
do Tribunal de Contas da União, encaminhando, a título
atas do poder público, e dá outras providências. Aprovado,
de colaboração, cópüi. de anteprojCto de lei dispondo sobre
com destaques,_ nos termos do Substitutivo, ficando prejuo Estatuto Jurídico e Normas de. Licitação e Contratos
die;ados, projeto e emendas, havendo o Sr. Jutahy Magano âmbito da AdministraÇão Pública, bem como cópia da
lhães encaminhado à Mesa declaração de voto. À Comissão
Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar.
Decisão Plenária n"' -293, daquela COrte de Contas, que
o aprovou.
Redação do vencido para o turno suplementar do
- Prazo para apresentação e emendas aos Projetas
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n{'
de Resolução n<:> 7/92, e n<:> 27/92, lidos anteriormente.
19192 (n' 2.!54191, na Casa de origem). Aprovado com
emendas, após pareceres de Plenário, tendo usado da pala1.2.6- Requerimento
vra os Srs. Maurício Corrêa, Marco Maciel, Cid Sabóia
- N9 381/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
de Carvalho e Jutahy Magalhães, sendo rejeitados os resolicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa_ querimentos de destaques. A ComisSãO Diretora para redanos dias 12 e 15 do corrente mês. Aprovado.
ção final do Substitutivo.
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
1.2.7- Discursos do Expediente
de Lei da C~mara n' 19/92 (n9 2.15419!, na Casa de origem).
SENADOR JOSÉ EDUARDO- Campanha de diAprovada. A Câmara dos Deputados.
vulgação das pr..Jpostas do FMI de apoio à reforma fiscal
Projeto de Lei da Câmara n' 51/92 (n' 2.473191, na
promovida pelo Diretor-Gerente do FMI, Michel CãmdesCasa de origem), de iniCiativa do Presidente da República,
sus. Considerações a respeito de artigo de Jacques Julliard
que reajusta pensão especial concedida pela Lei n9 7 .656,
sobre a autodestruição da democracia, publicado na revista
de 24 de fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos
francesa Le Nouvel Observateur.
. Freire. Aprovado, após parecer de Plenário. À sanção.
Projeto de Decreto Legislativo n' 52/92 (n' 94192, na
SENADOR LUCÍDIO PORTELLA - Política de
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
Saúde.
do Presidente da República, de membros da Comissão
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderDiretora do Programa Nacional de Desestatização. AproManifestação popular de apoio à CPI que apura denúncias
vado, após parecer de PlenáriO. À Comissão Diretorã para
formuladas pelo Sr. Pedro Collor. Solicitando ao Sr. Presi'- a redação final.
dente do Congresso Nacional agilização na apuração de
Redação final, do Projeto de Decreto Legislativo
denúncias de irregularidades na elaboração de Lei Or9f1.n"' 52/92. Aprovada . A promulgação.
mentária. Projetas de resolução que formulará perante à
Projeto de Decreto Legislativo n' 53/92 (n' 96/92, na
Mesa, que dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar e que
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
institUí o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Sugestões
do Presidente da República, de membros da Comissão
para o comparecimento dos Srs. Parlamentares, nas votaDiretora do Programa Nacional de DesestatizaçãO. -A pi-oções do Congresso Nacional.
vado, após parecer de Plenário. À Comissão Diretora para:
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder-Esa redação: final.
clarecimentos da Caixa Econômica Federal, a respeito da
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
concorrência- para- ã Confecção de bilhetes das loterias insn9 53/92. Aprovada, após usar da palavra o Sr. Marco Matantâneas.
ciel. À promulgação.
1.3- ORDEM DO DIA
PrÔjeto de Decreto Legislativo n' 54192 (n' 160/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das EmenProjeto de Lei da Câmara n' 19192 (n' 2.154191, na
das ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que DesCasa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
1

-
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troem a Camada de Ozônio, adotada_em Londres, a 29
de junho de 1990. Aprovado, após parecer de Plenário.
À Comissão Diretora para a redação finaL
- Redação fimil do Projeto de Decreto Legislativo
n• 54192. Aprovada. À promulgação;
Projeto de Decreto Legislativo n• 55192 (n' 184/92,
rta Câmara dos Depptados), que aprova o texto da Convenção sobre Zonas Umidas de Importância Internacional,
ESped:ilmente como Hábitat de Aves Aquáticas, concluída
em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro de 1971. Aprovado, após
parecer de Plenário,, tendo usado da palavra o Sr. Cid
Sabóia de Carvalho. A Comissão Diretora para a redação
firial
-~ Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 55192. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n' 56!92 (n• 188/92,
na Câmar"a dos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre ·controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e sua ElimíriaÇão, cO-ncluída em Basiléa, Suíça, a 22 de março de 1989. Aprovado, após parecer
de Plenário. A Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo
n• 56192.Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n9 23/92, que-autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito,
no valor de vinte e dois milhões de dólar_es_ norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolyimento- BID.,Aprovado, tendo usado da palavra o Sr.
Marco Maciel. A Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 23/92.
Aprovada, após usar da palavra o Sr. Marco Maciel. À
promulgação.
Mensagem n9 200/92, através da qual o Presidente da
República solicita aU'totização -para que a União possa Ultimar contratação de operação -de crédito externo, no valor
de cinqüenta e cinco milhões de dólares c;learing Hungria,
junto à Metrimpex Trade, Service- And Investiment Company Limited, destinada ao financiamento int~gral da aquisição-de peças de reposição, materiais e equipamentos para
diversas instituições federais de ensino. Aprovada, nos termos do P~ojeto_ de Resolução n9 28/92, após parecer --de
Plenário. A Comissão Diretora para a redação finaL
- Redação final do Projeto de Resolução n' 28192.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei do Senado n• 26191-Complementar,
de_ autoria do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei
Complementar n"41, de 22 de dezembro de 1981. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum,
tendo usado da palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho.
Requerimento n' 267/92, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando, nos termos do art.172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n? 95, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
a divulgação dos principais devedores junto à Secretaria
da Receita Federal e C3iXã-Econômica Federal e dá outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n•268/92, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do D_ia do Projeto de Le.i
do Senado n" 132, de 1991, de sua autoria, que dispõe
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sobre o depoimento de autoridade ou cidadão perante as
Comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Congresso Nacional. Votação adiada, por falta de
quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 27192 (n' 30/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão_ outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Discussão encerrada, após parecer de Plenário, tendo usado
da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 28192 (n' 31191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar
serviços de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de CastiM
-lhos, Estado do Rio Grande do SuL Discussão encerrada,
após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 29192 (n' 37191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
COncessão à Rádio·Jaguaribana de Aracati Ltda., para ex-plorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati,
Estado do Ceará. Discussão encerrada, após parecer de
Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 30/92 (n' 48191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro,
Estado do Rio Grande do Sul. Discussão encerrada, após
parecer de plenário, ficari.do a votação adiada por falta
de quorum
Projeto de Decreto Legislativo n• 31/92 (n' 49/g(, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concess_ão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Jataí, Estado de Goiás. Discussão encerrada, após parece
de Plenário, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. ficadno a votação adiada por falta de quorum.
Proíeto de Decreto Legislativo n• 32192 (n' 50191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
~ co~cessão à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para
explorar serviço d·e radiodifusão sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Discussão encerrada, após
parecer de Plenário, fícando a votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativa n" 33/92 (n9 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Radio Cidade de Cambuí Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cambuf, Estado de Minas Gerais. Discussão encerrada, após parecer
de Plenário, ficando a votação adiada por falta dequorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 34192 (n' 55191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito local na cidade de Souto Soares, Estado da
Bahia. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
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Projeto de Decreto Legislativo n' 35/92 (n' 57/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Erechim, Estado do Riõ Grande do Sul. Discussãifen.cerrada, após parecer da Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 36/92 (n" 59/91; na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar servi-·
ço de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado
da Bahia. Discussão encerrada, após parecer de plenário,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 37/92 (n' 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigüi
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Birigüi, Estado de
Sã"o Paulo. Discussão encerrada, após parecer de Plenário,
ficando a votação adiada por falta de_ quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (n974/91, na
Câmara dos Depufados), que aproVa o ato que outorga
permissão à Rádio FM do Barro Ltda., para explorar servi~
ço de radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do
Ceará. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, fi~
cando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativon' 39/92 (no 75/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
Bonito, Estado de São Paulo. Discussão enCerrada, após
parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
• Projeto de Decreto Legislativo no 40/92 (no 88/91, na
Camara dos Deputados). que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do SUL Discussão encer
rada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
8

Projeto de Decreto Legislativo n" 41/92 (n'' 89/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio~Juazeiro da Bahia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia. Discussão encerrada, após
parecer de Plenário, ficando a votação- adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 42/92 (n' 90/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Discusão encerrada,
após parecer de Plenário. ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 43/92 (n' 102/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio !pirá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de !pirá, Estado da Bahia.

Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativono 44192 (n' 121/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. D:iscussão encerrada, após parecer
de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativon' 45/92 (n' 131/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Marília, Estado de São Paulo. Discussão encerrada,
após parecer de Plenário, ficandO a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 47/92 (n" 73/91, ila
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Vila Real Ltda~, P":ra_ explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade- de Ituit.itaba, Estado de
Minas Gerais:- Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo ri""-48/92 (n" 92/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Feira de Santana, Estado
da Bahia. Discussão encerrada, após parecer de Plenário,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n9 49/92 (n" 93/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato
Grosso do Sul. Discusão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 40/92 (no 2.629/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região, com
sede em Campinas- SP. e dá outras providências. Discussão sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 396/92, de extinção da urgência~
Projeto de Lei da Câmara n'' 46192 (no 2.627/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição e a organiZação interna
do Tribunal Region-al do Trabalho da 10~ Região, com
sede em Brasilia- DF, e dá outras providências. Discussão
sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 397/92, de extinção da urgência.
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/83, na
Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n? 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVA T). Discussão encerrada
ficando a votação adiada por falta dt::: quorum ..
Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1991, que dispõe
sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação,
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação
c dá outras providências. Retirado da pauta.
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Projeto de Lei do Senado n'' 106/91, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que acrescenta díspositivos 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. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado ri\' 174/91, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que consídcra contravenção penal a exigência de exame relativo a estado de gravidez
para contratação de emprego. Discussão encerrada, ficando
a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n'! 272, de 1991, que autoriza
as pessoas físicas a abaterem, eln suas declarações de renda,
os gastos com empregados domésticos e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
Projeto-de Lei do Senadon"273, de 1991, que transfere
ao domínio do Estado de Roraima terras pe-rtencentes à
LTnião e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projetõ de Resolução n" 94/91, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, que altera, no -Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação de requerimento de remessa
a determinada Comissão de Matéria despachada a outra.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n" 1/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. Em rase
de discução (2~ sessão.)
Requerimento n" 112192, de autoria do Senador Amir
Lando, solicitando, nos termos regimentais, a trailsciiÇão,
nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no
jornal Folha de S. Paulo, edição de 29 de março de 1992,
intitulado "Desafio ao Congresso Nacional." Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n" 161192, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, dos d!sc_ursos pronunciados
pelo Presidente da RepUblic-a,-póf ocasião das cerimónias
de posse do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo e
do Ministro da Justiça. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n" 171/92, de autoria do Senador Valmir
Campelo, solicitando, nos termos regimentais, a transcri. ção, nos Anais do Senado Federal, do editorial "Polivalência do rnetró", publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de 20 de abril de 1992. Votação adiada por falta
de quorum.
Requerimento n~ 203/92, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos termos regimentais, a retirada
do Projeto de Lei do Senado n•287, de 1991, de sua autoria,
que "altera a denominação da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA". Votação adiada por
falta de quorum.
Requerimento n7 341, de 1992, de autoria do Senador
Maurício Corrêa solicitando. nos termos do art. 172. inciso
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Pia,
do Projeto de Lei da Cãmara n' 9, de 1990, que cria o
programa diário do Congresso Nacioilal para divulgação
dos trabalhos do Poder Legislativo na Televisão, e deter-
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mina outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ÁUREO MELLO- Resultados de reunião havida entre secretáiios de agricultura, em Manaus
-AM.
SENADOR MARCO MACIEL- Projeto de lei de
autoria de S. Ex•, formulado anteriormente à Mesa, que
cria o Instituto da Arbitragem. Ajuste FiScal.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Congratu,
lações ao Dr. José Carlos Rocha Lima, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, e a
seus funcionários pelo desempenho e qualidade da empresa.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Questões
sobre uma ampla reforma eleitoral visando à implantação
do regime parlamentar de governo e o voto distrital misto.
SENADOR CÉSAR DIAS- Importância da implantação da Advocacia-Geral.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Desmonte das
instituições de pesquisa e de produção científica no Brasil,
atingidas pela crise económica.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Aniversário da Guerra do Paraguai e o papel da Esquadra
Brasileira.
SENADOR ODACIR SOARES - Esclarecimento
de notícia publicada no jornal Folha de S. Paulo, a respeito
do crédito fornecido pela Caixa Econômica Federal_ à Construtora Serveng-Civilsan, destinado a obras de saneamento
d~ _L~g<? ~aran<?á,_~Il? Brasíli~~DF_.
1.3.2- Copmnicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às--18 horas e 30 minutos, com O?dem dO ora que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA llS• SESSÃO, EM ll DE JUNHO DE
1992

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos
- N9 400/92, de autoria do Senhor Jonas Pinheiro e
outros Senadores, solicitando urgência para o Ofício no
S/7/92, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando__ autorização do Senado_ Federal para emissão
e colocação no mercado das LFT/RS, vencíveis no 2~ semestre de 1992.
- N• 401/91, de autoria do Senhor Jutahy Magalhães
e outros Senadores, solicitando urgência para o Projeto
de Resolução n• 29, de 1991.
2.2.2- Leitura de Projetos
-Projeto d.e Resolução n~ 29/92,_de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a Corregedoria
Parlamentar.
-Projeto" de Resolução n~ 30/92, de autoria do Senador Humberto Lucena, que institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar.
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-Projeto de Lei do Senado n'-' 85/92, de autoria do
Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício
da profissão de decorador, c dá outras providências.
2.2.3- Requerimentos
-

N'i> 402/92, de autoria do Senador José Eduardo,
s~licitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
d1a 12 do corrente. Aprovado.

- N9 403/92, de autoria do Senador Iram Saraiva,
solicitando licença por motivo de saúde. Aprovado.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n9 202192, de autoria do Senador ESperidião Amin, soHcitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado-Federal, da inatéria do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, sob o título "O Poder
do Congresso", edição de 29 de abril de 1992. Aprovado.
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2.3.1 - Matérias Apreciadas após Ordem do Dia
-Requerimentos n9-'õ 400 e 401!91.lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.

2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N~ 128/90, 49, 107, 109, 154, 181, 216, 251, 404, .
423, 436,443 e 737, de 1991. (Apostilas)
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES

Ata da 1143 Sessão, em 11 de junho de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

Presidência dos 'srs. Mauro Bent.>vides, Rachid Saldanha Derzi,
Lucídio Portella e Francisco Rollemberg
ÀS 14 lTORt\~ T' .~0 MTNCTT"O.~, t\('lft\M-~P PR1iST'N11'-'ó OS SR~. SI'Nt\TJORI'.~:
Alexandre Costa - Alui?io Bc7erra - Amir T.ando Rcni Veras - Carlos De'Carli - Cid Salloia de Carvalho Dirceu Carneiro - F.néas Faria - 1'-•l""ridi!\o Amin - 11pitârio Cafeteira - Haviano Melo - Francisco Rollemberg Garlbaldi Alves Filho - Ocn;on Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - llumherto I ucena - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júníor -João Calmem - João França - Joao Rocha- Josaphat Marinho- José Fduardo- José Paulo Biso! - José Richa - José Sarney - Júlio Campos
- Jutahy Magalhães - I avoisicr Maia - l.ourembcrg Nunes
Rocha - I ourival Baptista - l.urfdio l'ortclla - Mansueto
de l.avor - Marco Maciel - Maurfcio Corrêa - Mauro Rencvidcs - Mcira Filho - Moisés Ahrao - Nahor Júnior Nelson Wcdckin - Ney MaranhAo - Odarir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi Raimundo lira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy
Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa _o comparecimento de 50 Senhores Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretár_io procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE ..
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 221, de 1992 (n' 210/92, na origem), de 8 do corrente,
_restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara_ n~ 35,

de.1992 (n' 2.646/92, na Casa de origem), que "cria o Tribunal
Regional do Trabalho da 23' Região", transformado na Lei
n• 8.430, de 8 de junho de 1992; e
N• 222, de 1992 (n' 213/92, na origem), de 9 do corrente,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n? 38,
de 1992 (n' 2.671/92, na Casa de origem) que "cria ó Tribunal
Regional do Trabalho da 24~ Região", transformado na Lei
n' 8.431, de 9 de junho de 1992.

OFÍCIOS
DO SR. 1' SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
N'<' 137/92, de 10 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 233, de 1981 (n•
6.624/85, naquela Casa), de autoria do Senador João Calmon,
que fixa percentual mínimo para aplicações em educação pelas
empresas em que o Estado tem participação acionária majõ. ritária.
N' 138/92, de 10 do corrente, encaminhando ao Senado
luitógrafo do Projeto d_e Lei da Câmara n• 94, de 1991 (n'
1.44()/91, na Casa de_origem),'de iniciativa do Presidente da
República, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos ·casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. (ProjetO
de transformou na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992.)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMAI{A AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 385, DE 1991-Complementar
(N~" 97/92~Complementar, naquela Casa)
Dá nova iedação ao art. 3~ da Lei Complementar
n~ 62, de 28 de dezembro de 1989, que "Estabelece
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das libera~
ções dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras
providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 3' da Lei Complementar no 62, de 28
de dezembro de 19_89, passa a vigorar com :l-s-eguinte redação:
"Art. 3~' --Ficam mantidos os atuais critérios de
distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE."
Art. 29 Esta lei complementar entra em vigoi" na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1~de janeiro
de 1992.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de Assuntos Económicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1992
(No 2.950/92, na Casa de origem)
Prorroga o termo final do prazo previsto no art.
3o da Lei no 8.352, de 28 de dezembro de 1991 e dá
outras providências.
O COD.gresso Nacional decreta:
_
Art. lo:> Fica prorrogado para 31 de dezembro cie 1992
o termo final do prazo referido no art.-3<:> da Lei n~ 8.352,
de 28 de dezembro de 1991, durante o qual estão dispensados
os trabalhadores demitidos sem justa causa,. para fins de obtenção do seguro-desemprego, da comprovação do critério de
habilitação de que trata o inciso [1 do art. 3<:> da Lei no:> 7.998,
de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2" O benefíciO decorrente da prorrogação de prazo
de que trata esta lei somente poderá ser usufruído por trabalhadores que ainda não tenham recebido o seguro-desemprego, nos termos do disposto no art. 3" da Lei n" 8.352,
de 28 de dezembro de 1991.
Art. 3" Esta lei entra em vigoi na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
LEI N• 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A T e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o O art. 9o da Lei no 8.019, de 11 de abril de
1990, passa a vigorãr com a seguinte red<!_ção: _
"Art. 99 As disponibilidades financeiras do F A}'
poderão ser aplicadas em títulos do Tesouro Nacional,
por intermédio do Banco Ceiitial do Brasil, e em depósitos espeCiais, remunerados e disponíveis para imediata movimentação, nas institi.iiçóes financeiras oficiais federais de que trata o art. 15 da Lei n9 7. 998,
de 11 de janeiro de 1990.

Sexta-feira 12 4621

~ lo:> _Parcela das dispOnibilidades financeiras do
FAT constitui a Reserva Mínima de liqüidez, destinado
a garantir, em tempo hábil, os recursos necessários
ao pagamento das despesas referentes ao Programa
do SegurO-Desemprego e do Abono de que trata o
art. 239 da Constituição-Federal.
§ 29 O montante da Reserva estabelecida no parágrafo _anterior não pode ser inferior ao maiOr dentre
os seguintes valores:
I - a diferença positiva, no exercício financeiro
em curso, entre o produto da arrecadação das contribuições de que trata o art. 239 da Constituiçâó Federal
e o montante global dos pagamentos efetuados por
conta das dotações orçamentárias para atender as despesas com o Programa do Seguro-Desemprego, com
o Abono Salarial e com o Financi:imento de Progrâmas
de Desenvolvimento Económico a cargo do BNDES,
custeados pela referida arrecadação;
I I - o resultado da adição:
a) dos valores pagos a títulos de benefícios do
scguro-desell.lprego nos seis meses anteriores, atualizados mês a mês pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, calculado pela Fundaçào Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
ou, na sua ausência, pela variação de Índice definido
pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador- CODEFAT, nos termos do inciso IX
do art. 19 da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990;

e

b) de cinqüenta por cento dos valores pagos a
títulos de abono, nos termos do art. 99 da Lei n9 7.998,
de 11 de_ janeiro de J990, nos doze meses anteriores,
atúalizadOs- na forma prevista na alíne.a anterior.
§ 39 .Os recurs.os da Reserva Mínima de Liquidez
somente poderão ser aplicados em títulos do Tesouro
Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil.
§ 4" No exercício de 1991, as aplicações da parcela das disponibilidades financeiras que excederem
o valor da Reserva Mínima de Liquidez em depósitos
especiaiS no Banco do Brasil S.A. serão rio montante
mínimo de Cr$220.000.000.000,00 (duzentos e vinte
bilhões de cruzeiros).
§ 59 OS depósitos especiais de que trata o caput
deste artigo serão- remunerados, no mínimo, pelos mesmos critérios e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de caixa do Tesouro Nacional, conforme
disposto no art. 5o da Lei no 7.862, de .30 de outubro
de 1989, com a redação dada pelo art. 89 da Lei n9
8.177, de 19 de março de 1991, ou, na sua ausência,
pela remuneração média diária paga pelos títulos do
Tesouro Nacional, acrescidos, em ambos os casos, de
juros de cinco por cento ao ano calculados pro rata
die. § 69 O resultad o d_a remuneraçao
• d as d"1spom·b·1lidades financeiras de que trata este artigo constituirá
rec,eita do _F AT."
LEI N' 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do SegUro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

4622

Sexta~ feira-

12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 1~ Esta lei regula o Programa do Seguro-Desem~
prego e o abono de que tratam o inciso II d_o art. 7~, o inciso
IV do art. 201 e o art. 239, da Constituição Federal, bem
como institui o Ftindo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
DO PROGRAMA DE SEGURO DESEMPREGO
Art. 2\' O Programa de Seguro-Desemprego tem por
finalidade:
I - prover assistência financeira temporária ao trabalha~
dor desempregado em virtude de dispensa sem justa causa;
I I - auxiliar os trabalhos requerentes seguro~-desempre
go_na busca de novo emprego, podendo para esse efeitO pro~
mover a sua reciclagem profissional.
Art. 3~ Terá direito a percepção do seguro-desemprego
o trabalhador dispensado sem justa causa·que·co-mprove:
I - auxiliar os trabalhadores enquadrados no seguro de~
semprego na busca de novo emprego~ podendo para esse
·
efeito;
II -3cter sido empregado de _pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada ou- ter exercido atividade legalmente
reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15 (quinze)
meses nos últimos 24 (vinte c quatro) meses;
III- não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos
Benefícios da Previdência Social, excetuado o·auxílio-acidente,
e o auxílio suplementar previstos na Lei n"' '6~367, de 19 de
outubro de 1976, bem como o abono de permanência em
serviço previsto na Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV- não estar em gozo do auxilio~desemprego; e ?

V- não possuir renda próprio de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Art. 4"' O benefício do seguro-desempi·ego -Será concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo
de 4 (quatro) meses, de forma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, cOD.tados da data
de dispensa que deu origem à primeira habilitação.
Parágrafo único. O benefício do seguro.;4esemprego po~
derá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas
as condições arroladas no arL 39 desta Lei, à excessão do
seu inciso II.
Art. 5~ O valor do -beneíício será fiXado em Bónus do
Tesouro Nacional- BTN, devendo ser calculado segundo
3 (três) faixas Salariais; observados os seguintes critérios:
I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar:;.se-á o salário
médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito-aécimos);
I I - de 30.0. (trezentos) a 500 (quil1hentós) BTN aplicarse~á, até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e,
no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do berre~
fício seiá-igüal a 340 (trezentos e quarenta) BlN.
'
·
§ 19 Para fins de apuração do benefíciO, Será Consierado
a média dos salários dos últimos 3 (três) meses' anteriores
à dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados.
§ -29 O vã.lor do benefício não- poderá ser inferior ao
valor do salário mínimo.
§ 39 No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês imediatamente anterior, para benefícios Colocados à disposição do
beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;
II - o valor do BTN ou do salário niínimo do próprio
mês, para benefícios colocados à disposição do beneficiário
após o dia 10 (dez) do mês.
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Art. 6? _(?_seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível do trabalhl,ldor, podendo ser requerido a partir
do sétimo dia subseqüente à recisão do contrato de trabalho.
Art. 7~ O pagamento do benefício do seguro-desem-- -prego será suspenso nas seguin-tes situações:
I - admissão_do trabalhador em novo emprego;
II -início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o auxílio .suplementar e o abono de permanência em serviço;
III- início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. s~ O benefício do seguro-desemprego será cancelado:
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempregado,
de outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração--anterior;
I I - por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
l i - por cOmprovação de fraude visando à percepção
indevida do benefício do seguro-desemprego;
IV- por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos prt!:!y'istos nos incisos I a III _
deste artigo, será suspenso por um peóodo de 2 (dois) anos,
ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à
percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período
em caso de reincidência.
DO ABONO SALARIAL
Art. 9~ Ê assegurado o recebimento de abono salarial
no valor de um salário mínimo vigente na data do respectivO
pagamento, aos empregados que:
I -tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social~ PIS ou para o Programa de Formação do Património do Servidor Público - PASEP, até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração
mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade
remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;
II ~estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos
no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional
do trabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários integrantes
do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no
valor do abono salarial os rendimentos propo!'cionados pelas
respectivas contas individuais.
DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Art. 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A T, vinculado ao Ministério do Trabalho, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas
de desenvolvimento económico.
Parágrafo único. O FAT é um fundo cOntábil, de natureza fínanceira,-subordinando-se, no que couber, à legislação
vigente:
· -Art. 11. Constituem recursos do FAT:
I - o produto da arrecadação das contribuições devidas
ao PIS e ao Pasep;
II- o produto dos encargos devidos pelos contribuintes,
em decorrência da inobservância de suas obrigações;
III- a correção monetária e os juroscdevidos pelo agente
aplicador dos recursos do Fundo, bem como pelos agentes
pagadores, incidentes sobre o saldo dos repasses recebidos;
IV- o produto da arrecadação da contribuição adicional
pelo índice de rotatividade, de que trata o § 49 do art. 2399
da ConstitUição Federal;
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V- outros recursos que lhe sejam destinados.

Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado)
Art. 14. (Vetado).
Art. 15. Compete aos Bancos OfiCiaiS" Federais o pagamento das despesas relativas ao Programa do Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial conforme normas a serem definidas
pelos gestores do FA T.
- -- Parágrafo único. Sobre o ~aldo de recursos não desembolsados, os agentes pagadores rem-unetarã:o o FAT, no mínimo com correção monetária.
Art. 16. No que alude ao recolhimento das contribuiçõe-s ao PIS e ao Pasep, observar-se-á o seguirlie:
I - os contribuintes deverão recolher as contribuições
aos agentes arrecadadores nos prazos e condições estabelecidas na legislação em vigor;
_
II- os agentes arrecadadores deverão, no prazo de 2
(dois) dias úteiS~ repassar os recursos ao .Tesouro Naciorial;
III-(Vetado).
Art. 17. As contribuições ao PIS e aó Pasep serão arrecadadas pela Caixa Económica Federal, mediante instrumento
próprio, de conformidade com normas e procedimentos a serem definidos pelos gestores do fAT.
GESTAO
Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, composto âe 9
(nove) membros e respectivos suplentes, assim definidos:
I -3 (três) representantes dos trabalhadores;
II- 3 (três) representantes dos e!fipregadores;
III -3 (três) representantes do Ministério do Trabalho;
IV -1 (um) representante do Ministério da Previdência
e Assistência Social;
V -1 (um) representante do BNDES.
§ 19 O mandato de cada Conselheiro é de-3 ( iiês) anos.
§ 29 Na primeira investidura, observar-se-á o seguinte:
I -1/3 (um terço) dos representantes referidos nos incisos I e II do caput deste artigo será designado com mandato
de 1 (um) ano; 1/3 (um terço), com mandato de 2 (dois)
anos e 1/3 (um terço), com mandato de 3 (três) anos;
II- o representante do Ministério- do Trabalho será designado com mandato_ de 3 (três) anqs; o representante do
Ministério da Previdência ·e Assistência Sodãf,- Com rriànd<iio
de 2 (dois) anos; o representante do BNDES, com mandã.to
de 1 (um) ano.
§ 39 Os representarnes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais e confede_rações de trabalhadores;
e os representantes dos-empregadores, pelas respectivas confederações.
§ 4' Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação dos
membros do COdefat.
§ 59 A Presidência do Conselho Deliberativo, anualmente renovada, será rotativa entre os seus membros.
§ 69 Pela atividade exercida no Codefat seus membros
não serão remunerados.
Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deliberar
sobre as seguintes matérias:
!-(Vetado);
II - aprovar e acompanhar a execução do Plano do Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial e os respectivos orçamentos;
III - deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios
de execução orçamentária e financeira do FAT;
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IY __:_elaborar a proposta orçamentária do FAT, bem
como suas alterações;
V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao
Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e regulamentar os
dispositivos desta Lei no âmbito de sua competência;
VI -decidir sobre sua própria organização, elaborando
seu regimento interno;
VII -analisar relatórios do agente aplicador quanto à
forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;
VIII- fiscalizar a administração do Fundo, podendo solicitar informaçõeS sobre contfai"os celebrados ou em vias de
celebração e quaisquer outros atas;
IX- definir indexadores sucedâneos no caso de extinção
ou alteração daqueles referidos nesta Lei;
X- baixar instruções rieces-sárias à devolução de parcelas
do benefício do seguro-desemprego, indevidamente recebidas;
xr -propor alteração das alíquotas refere_ntes às contribuições a que alude o art. 239 da Constituição Federal, com
vistas a assegurar a viabilidade económico-financeira do FA T;
XII- (Vetado);
XIII - (Vetado);
XIV- fixar prazos para processamento e envio ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-desemprego, em
função das possibilidades técnicas existentes, estalecendo-se
como objetívo o prazo de 30 (trinta) dias;
XV -(Vetado);
XVI -(Vetado);
XVII- deliberar sobre outros assuntos de interesses do
FAT.
Art. 20. A Secretaria-Executiva do Conselho Deliberativo será exercida pelo Ministério do Trabalho, e a ela caberão as tarefas téCnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e ao abono salarial.
Art. 21. As despesas com a implantação, administração
e operação do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono
Salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do FA T.
Art. 22. Os recursos do FAT integrarão o orçamento
da seguridade social_na forma da legislação _Qer!inente.
DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego
e do Abono Salarial.
Art. 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as
informações necessárias, bem como atenderão às exigências
para a concessão do seguro-desemprego e o pagamento do
abono salarial, nos termos e prazos fixados pelo Ministério
do Trabalho.
Art. 25. O empregador que infringir os dispositiVOs
desta Lei estará sujeito a multas de 400 (quatrocentos) a 40.000
(quarenta mil) BTN, segundo a natureza da infração, sua
extensão e a intenção do infrator, a serem aplicadas em dobro,
no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato
à autoridade.
§ 19 Serão competentes para impor as penalidades as
Delegacias Regionais do Trabalho, nos termos do Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.
§ 29 Além das penalidades administrativas já referidas,
os responsáveis poi'" meios fraudulentos na habilitação ou na
percepção do seguro-desemprego serão punidos civil e criminalmente, nos termos desta Lei.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 26. (Vetado).
Art. 27. A primeira investidura do Códefat dar-se-á no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Art. 28. N.o prazo de 30 -(trinta) dias, as contribuições
ao PIS e ao Pasep arreCadadas a partir de 5 de outubro de
1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239
da Constituição Federal serão recolhidas à Carteira do "SeguroDesemprego e do Abono Salarial - CSA do Fundq de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Parágrafo único. (Vetado).
_
.. _ .
Art. 29. Os recursos do PIS/Pasep repassados ao BNDES, em decorrência do § 1', do art. 239 da Constituição
Federal, antes da vigência desta Lei, integrarão a Carteira
de Desenvolvimento Económico - CDE do Fundo de Amparo ao Trabalhador- F AT, assegurados correção monetária
pela variação do IPC e Juros de 5% a.a. (cinco por-cento
ao ano), calculados sobre o saldo médio diário.
Art. 30. O Poder ExecutivO regUlamentará esta Lei no
prazo de 90 (noventa) dias e apresentará projeto de lei regulamentando a contribuição adicional pelo índice de rotatividade,
de que trata o § 49 do art. 239 da ConstitUição Federal, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169~ da _Independência
e 102' da República. ~JOSÉ SARNEY- Mailson Ferreira
da Nóbrega - Dorothéa Werneck ~ J áder Fontenelle Barbalho.
(À ComiSsão de Assumas Económicos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 63, DE 1992
(N° 175192, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do' Acordo de. Cooperação Econômica, COmercial, Industrial, Tecnológica e Financeira,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos, em
Brasília, em 11 de outubro de 1988.
Q CongressO Nacional decreta:_

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acoido de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GovernO dos E mirados Árabe Unidos, em Brasília, em 11 de outubro de 1988.
Parágrafo UniC:o. Ficam sujeitós à apteciaçãó do Congresso Nacional quaisquer atos que possam _reSUltar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
--Ai-i.-- 29- --ESte-decretO regisüüiVõ-eritra-- em- Vi_g(?T )iã "data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 480, DE 1991
Excelentíssimos senhores membros do Congresso Nacional.

De conformidade com o disposto no Artigo 49, inciso

I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores-, ·a texto tio Acordo de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira celebrado entre o Governo da ~epública Federativa do Brasil
e o Governo dos Emirados Arabes Unidos em Brasília, em
11 de outubro de 1988.
Brasilia, 9 de setembro de 1991. - llalnar Franco,
EXPOSIÇÃO DE MOTJV<JS DOP-l/DAIIDOCIDCTECIDPFI4191PAIN-Loo-A05, DE 3 DE SETEMBRO
DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DASRELAÇÚES EXTERIORES
- A Sua Excelência o Senhor
D-oUtáf FerOando Collor.
Presiderlte da República.
Senhor Pre_sidente.
Tenho a honra de elevar à alta consideração de Vossa
Excelência, acompanhado de projeto de mensagem ao Congresso, o texto do Acordo de Cooperação Económica. Industrial, Tecnologica e Financeira, firmado entre o Brasil e os
Emirados Árabes Unidos em outubro de 1988.
2. Ein razão da collcorrência de empresas eufopéias,
japonesas e norte-americanas, é modesta a pauta exportadora
brasileira para o mercado emirático·. A implementação do
presente AcordQ permitiria melhor aproveitamento do potencial de comércio bilate_ral e teria lugar num momento em
que o relacionamento entre os dois países parece entrar em
fase particularmente auspiciosa, Corri ã- recente apresentação
de credenciais do Embaixador Abdul Aziz Bin- Nasser AlShamsi, primeiro chefe de Missão dos Emirados Árabes Unidos no Brasil.
3. Numa região de economias- devastadas pela gUerra,
dependentes de ajuda internacional ou debilitadas por crises
políticas, os Emirados Árabes Unidos ostentam importância
económica desproporcional suas reduzidas dimensões geográficas. À produção petrolífera de Abu Dhabi, centro político-administrativo do país, soma-se a vocação de Dubai como
entreposto cOmercial, que reexporta sobretudo para o Irã,
Seu ·maior parceiro comercial na região, 80% das mercadorias
que importa. Ademais, para tornar realidade a ambicionada
meta de transformar-se na "H_ong Kong do Golfo", Dubai
oferece aos investídores estrangeiros, entre outras vantagens,
uma infra-estrutura _de comunicações e transportes do nível
prime-iro-munàista, garantia de estabilidade político-social e,
desde 1985, uma Zona Franca onde cerca de 200-enlpreSas
multinaCionais -j"á se acham instaladas.
4. Cabe assinalar que o presente ato internacional foi
celebrado, em outubro de 1988, apenas em língua inglesa,
tendo as partes acordado que as versões em português e em
árabe seriam providenciadas ulteriormente de comum acordo,
o que acaba de ocorrer.
.5. Nessas condições, venho solicitar a Vossa Excelência

a

que.,- -Se -assim --h.ouvet:---POf--bern, -Se-- digne -mandar ao exame
do Con_gressoNacional o anexo texto de Acordo básico assinado entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. .
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. - Francisco Rezek.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA
E FINANCEIRA ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
O Governo da República Federativa do Brasil e Governo

dos Emirados Árabes Unidos (doravante denominados "Partes Contratantes").
Desejando fortalecer as relações amistosas e expandir
a cooperação económica, comercial, industrial, tecnológica
e financeira entre os dois países _com base em benefícios mú-

tuos e igualdade.
Artigo I
As Partes COnttatahteS utilizarão as p-ossibilidades oferecidas pelo desenvolvimento econômíco, co·mercial, industrial

e nna:nceiro dos dois países com o propósito de intensificar
suas relações económicas mútuas. - Artigo II
As Partes Contrãtàhtes consideram que a cooperação económica e técnica, incluindo treinamento, pode ser empreen-

dida mediante entendimentos t_écnicos e administrativos entre
as respectivas administração e/ou agéncia envolvidas, eni qualquer outra forma que seja acordada.
Artigo II1
1. As Partes Contratantes facilitarão, dentro das leis
e regulamentos aplicados em seus respectivos p-aíses, a cooperação entre as institüiÇões interessadas e as empresas-dos· dois
países, bem como a assinatura de Contratos· de longo prazo,
Protocolos e "joint-ventures" entre empresas públicas e privadas, de maneira a assegurar, principalmente, a participação
mútua em seus respectivOs programas de desenvolvimento.
2. Ambas Partes Contratantes· facilitarão, também, a
assinatura de Contrato êle longo prazo referentes ao suprimento de matérias-primas e à provisão de bens de capital,
bem como· à transferência -de tecnologia.
Artigo IV

das Partes Contratantes e com a concordância da ou ira Parte
Contratante.
Artigo VII

__

QUalquer controvérsia re-sultante da interpretação- 0-uaplicação do presente Acordo será resolvida por negociações
--~~du_zidas por r~presentantes de ambas as Partes Contratante:s _()U por vía diplomática.
Artigo VIII

O presente Acordo entrará em vigor na data de troca
dos Instrumentos de Ratificação entre as duas Partes COntra1.

"fâi'ite·s;·

·- · -

-· ·

2. O presente Acordo permanecerá em vigor por um
período de cínco anos, pro-rrogável automaticamente por
iguais períodos, a não ser que uma das Partes Contratantes
notifique à outra, por vía diplomática, de sua decisão-de não
renová-lo, com uma antecedêncía de seis meses da data de
sua expiração.
3. Os proJet~s iniçiadoS d_ura:O.te- a vigénci~ de presente
Acordo não serão afetados pelo seu término, a menos que
as Partes Contratantes acordem diversamente.
--- -Feito em Brasília, aos 11 dias do mês de outubro de
1988, em dois exemplares originais, nos idiomas português,
árabe e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos..
Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto
em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Pelo Governo dos Emirados Arabes Unidos:
(A Cvmissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PARECERES
PARECER N• 163, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício "S" n• 59, de 199I (Ofício GAB/GOV 124/92, de

18.03.92), do Senhor Governador do Estado de Minas
A fim de facilitar a realização de projetos_ resultantes
Gerais, encaminhando à cOnsideração do Senado Fededa cooperação prevista neste Acordo, ambas Partes Contra- ral proposta para que seja autorizada a transferência
tantes oferecerão toda a assistêncía necessária a indivíduos
de recursos, contratados junto à Caixa Econômcia Fedee empresas, especialmente no que se refere a vistos e permaral, destinados à construção de uma minipenitenciária
nências, de acordo com as respectivas leis e regulamentos.
no município de Almenara, para o município de Gover~
Artigo V
nado r Valadares.
Relator: Senadora Júnia Marise.
O presente ACordo não afeta as obrigações de ambas
O Senhor Governador do Estado de Minas Geraís encaas Partes Contratantes co-mO resultado de sua participação
minha à consideração do Senado Federal, através do Ofício
em comunidades económicas ou uniões, grupos regionais ou
n' GABIGOV/92/213, de 18 de março de 1992, proposta para
sob-regionais.
que seja autorizada a transferência da aplicação de recursos
Artigo VI
contratados junto à Caixa Económica Federal, destinados à
construção de uma mini-penitenciãria ou Centro de Reedu1. Fica criada uma Comissão Mista de CooperaçãO Ecocação no Ií1unicfpio' de Almenara, no município de Almenara,
nômica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Finariceir3, cómpara o municipio de Governador Valadares.
posta de representantes de ambas as Partes-Contratantes, cuja
Informa o Senhor Governador que a mudança de localicompetência englobará todos os assuntos relativos à coopezação foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado
ração económica, cOmerCial, industrial, tecnológica e finande ~inas Gerai~. em conformidade com a Resolução n9
ceira e, particularmente, os seguintes itens:
5.106/91, cuja cópia é anexada ao presente processo.
a) discutir e sugerir recomendações para implementar
A contratação de recursos para a implantação da obra
o conteúdo do presente Acordo;
em Almenara foi autorizada pela Resolução do Senado Fedeb) apresentar propostas com relação ao desenvolvimento
ral nÇ> 377, de 5-12-1987. A sua efetivação, entretanto, ficou
ulterior da cooperação nas áreas específicas do presente Acorcomprometida em virtude dos protestos da comunidade local
do.
qtiãnto à construção da minipenitenciária, o que leVolr-a -admi2. A Comissão Mista se reunirá alterriadamente no Brãnistração estadual a procurar uma localização alternativa.
sil e nos Emirados Árabes Unidos quando solicftado por uma
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No mérito, a própósta merece o acolhimento dessa Casa,
motivo pelo qual opinamos pela aprovação do pleito, nos
termos do seguinte:
___ _
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE 1992

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a transferir os recursos aprovados pela Resolução do
Senado Federal n9 377, de 1987, do Município de Almenara para o município de Governador Valadares.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Ge~ais, ~os
termos da Resolução do Senado Federal n' 58, de 1990, autori-

zado a transferir os recursos aprovados pela Resolução :ri9
377, de 5__ de dezembro de 1987, contiatados juntO à Caixa
Económica Federal e destinados à construção de urna mini penitenciária no município de Almenara, para idêntica finalidade
no município de Governador Valadares.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
..
Sala das Comissões, 9 de junho de 1992. - Raimundo
Lira Presidente,- Júnia Marise, Relator- Eduardo Suplicy
- Dario Pereira - José Eduardo - José Richa - Ronaldo
Aragão- Pedro Simon- Elcio Álvares-. Valmir Campelo
- Nelson Wedekin - Henrique Almeida - Ruy Bacelar Ronan Tito.

PARECER N• 164, DE 1992

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Projeto de Resolução n~ 7, de 1992, que dispõe sobre limites
globais e condições para as operações de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas autarquias, e estabelece limites
e condições para concessão de garantias.
Relator: Senador Raimundo Lira
Foi submetido a esta Comissão o Projeto de Resolução
n9 7, de 1992 que, tratando do processo de endividamento
público interno e externo de Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios e de suas autarquias, propõe mudanças na
atll:al ~SF n~ 58~ de 1990, a qual, por sua· vez, regulamenta
os mc1sos V, VII e IX do art. 52, da Constituição Federal.
O Sen~~or l_!am Saraiv.a, Autor da proposição, destaca
em sua J ust1f1caçao, os segumtes aspectoS: - ·
-:-"amplia o conceito de operação de crédito englobando
os aditamentos contratuais que impliquem ãumento do mon·~
tante da dívida ou do dispéndio";
-"redefine o conceito de receita líqUida real de forma
a se deduzir as transferências ou doações com a finalidade
específi~~ de atender des~esas de capital'';
. - mtroduz o conce1to de despesa corrente líquida, deduzmdo~se .da despesa corrente os encargos da dívida (somente
encargos, não amortização) efetivamenfe pagos de sorte a,
quando do cálculo do dispêndio anual máximo, não duplicar
o valor dos encargos, pois na despesa corrente ele está incluído
e na posição da dívida também";
- "adota punição para as entidades que ficarem inadim~
plentes com relação a dívida flutuante, impedindo~os de con~
tratar novas operações. Não prevê o mesmo para a dívida
fundad~,p~rque a Constituição pune com a intervenção";
- cnou~se modelo matemático visando a determinação
de p~râmetr~s para o giro dos títulos públicos. Para o giro
dos htulos eXIstentes adotou~se o parâmetro gradativo";
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-"determina ao Bacen o armazenamento das informações sobre a dívida pública dos estados, Distrito Federal e
municípios no Sisbacen'';
-''incluem. as Qisposições néCessárias ao refinariCiamento de que trata a Lei n' 8.388, de 30-12-91";
.
--~'para eliminaimós,ca.Sos em que prefeituras que deseJam levantar operações de crédito por antecípação ·de receita
orçamentária, visando o pagamento de contribuições atrasadas, eliminou-se a exigência de adimplência com o INSS, PIS/
Pàsep etc ... ; nos casos espedficos daS operações da espécie".
A este Projeto de .ResOlução foram apresentadas 16
emendas.
A avaliação que fizemoS do Projeto e das respectivas
emendas ,levou em conta a magnitude e a natureza do processo
de endividamento público recente; as negociações políticas
entre os Poderes .Executivos Federal, Estadual e Municipal
e o Congresso Nacional, expressas na Lei n~ 8.388, de 30
de dezembro de 1991; e o aprimoramento conceituai dos mecanismos e instrumentos de controle da dívida pública.
Como se sabe, a dívida do setor público brasileiro, nas
últimas décadas, experimentou crescimento significativo, ensejando serviços, na maioria das vezes, incompatíveis com
as necessidades de investimentos e de atendimento de demandas sociais básicas. Não desconhecendo a pluralidade dos aspectos envolvidos, merece destaque o aparato institucional
voltado ao controle deste processo de .endividamento.
Até 1988, a competência privativa do Senado Federal
para disciplinar o endividamento público não abrangia as operações de crédito interno e externo da União - deixando
.assjm. de fora do controle legislativo a parcela mais sígnifi:
cativa da dívida pública.
Por outro lado, o exercício dessa competência, por meio
de resoluções próprias do Senado Federal, não foi efetivo
porquanto permitiu-se o endividamento "extralimites" de estados e municípios. Na ocasião, eram assim caracterizados
os pleitos de operações junto a organismos federais de financiamento, notadamente os relativos ao FAS/CEF e FNDU/
BNH. Ou seja, mesmo estados e municípios com capacidade
de endividamento e de pagamento comprometidas tinham seus
pedidos aprovados pelo Senado.
Com a promulgação da Constituição de 1988, foi estendido o controle do Senado às operações de crédito da União.
Em conforrriidade com o resgate das prerrogativas do Poder
Legislativo, as resoluções do Senado Federal passaram a permitir um exercício de controle mais efetivo do processo de
endividamento público, sobretudo por vedar as possibilidades
de descontrole oferecidas pelas operações caracterizadas.como
"extralimite". Ainda assim, como não poderia deixar de. ser,
a maior abrangência e rigor dessas resoluções não logram
eficácia, no médio prazo, para encaminhar soluções pr6priãs
ao estoque destas dívidas, por atuarem, basicamente, sobre
novas operações de crédito.
Os problemas provocados pela existência de tais e·stoques
para o alcance da estabilidade e da retomada do crescimento
económico ensejaram negociaÇões políticas que resultaram
na definição de diretrizes com vistas à cons.olidação e reescalonamento de dívidas da administração direta e indireta dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, expressas na
Lei n• 8.388, de 31 de dezembro de 1991.
Todavia, como o acordo para o ordenamento das finanças
públicas estaduais, dO' Distrito Federal e Municipais estabeleceu novos limites e condições adicionais para este endivida~
menta - aspectos incompatíveis com a natureza de uma lei

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ordinária --torna-se necessário rever a resolução atu-alffienreem vigor, de forma a preservar a integridade do referido acordo.
·
O terceiro aspecto levado eni cOnta para a revisão da
resolução diz respeito ao apriri16rãmêrito de seu conteúdo
e de seus procedimentos operacionais.
Neste contexto referencial, o Projeto"- de Resolução n"'
7, do Senador Iram Saraiva, concretiza Um avançO rias questões acima tratadas, porém de fOrma não suficientémente
abrangente. Lem~:r~mos, apropOsito; a inexistência, nõ Projeto, do limite de 15% da receita líquida real comprometido
com o serviço da dívida de qualquer natureza, exceto operações relativas a antecipações de receita orçamenfãriá, acordado na Lei n 9 8-.38-8, de 1991. Esta omissão pode inviabilizar
o alcance pretendido para o ordenamento das finanças públiw
cas, na medida em que não ficam claramente definidas as
contrapartidas ou ajustes dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios. Mais ainda, ela prejudica a operacionaw
lização do acordo por ser indispensável à quantificação do
montante dos serviços-da dívida a ser refinanciado em 10
anos, nos termos do art. 29, da Lei n~ K388.
Um outro aspecto relevante do Projeto refere-se aos pleitos que elevam temporariamente os limites fixados pelo Senado. O Autor considera a possibilidade de o Senado Federal
analisar todo e qualquer pleito acima dos limites originais
fixados pela resolução, desde que as operações sejam realizadas com "recursos provenientes do FGTS e/Ou especialmente
vinculadas a empreendimentos nas áreas da habitação, infraestrutura urbana, saneamento e meio ambiente, compatíveis
com os objetivoS e planos nacionais, ou ·ainda, eni ·casos de
excepcional necessidade, emergência ou calamidade pública''.
Na prática, tal proposta pode ensejar o retorno a um perfil
indesejável de endividamento a par de fazer tábua rasa da
experiência mais recente do Senado.
Com relação ao limite para o montante global das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro, o Senador Iram Saraiva mantém tanto o critério dos dispêndios com
rolagem quanto a alternativa dos 20% da receita líquida real,
Ora, como o novo concejto de receita líquida real é mais
restritivo do que o vigente, criam-se dificuldades adicionais
às operações de crédito para Estados, o Distrito Federal e
Municípios e suas respectivas autarquias.
Por fim, c para ficarmos apenas nos aspectos mais relevantes, cabe destacar o mecanismo proposto pelo Autor no §
69 do art. 89 do projeto sob análise, para redução do valor
das emissões de títulos destinados ao giro da espécie em diculação. Embora o _mérito_ de redução gradativa dos novos valores de emissão seja conforme ,proposto na formulação algébrica, espera-se que o acordo expressó ·na Lei n9 8.388, de
1991, venha a receber a adesão dos entes públicos mais endividados, principalmente, daqueles com títulos no mercado, com
o que ficará imposta a renúncia temporária de emissão por
parte de Estados, do Distrito Fedenil e dos municípios e,
portanto, resolvida parte substancial da rolagem das díVidas
destes mesmos entes. Para resguardar a compatibilidade do
endividamento mobiliário caril ã Çajjacidade de pagamento,
implíCito na formUlação algébrica do projeto do Senador Iram
Saraiva, toma-se necessário explicitã-la _sob a forma de um
princípio geral, ou seja, nas emissões de títulos, poi parte
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas
ao giro da espécie em circulação, somente serão autorizados
pelo Senado Federal quando sujeita- a um esquema prévio
de amortização. - --
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Ao Projeto de Resolução n"' 7, já referido, foram apresentadas 19 emendas, as quais foram analisadas por grupos temáticos.
O primeiro deles- formado_pelas Emendas n!>S 1, 2
e 11, de autoria do Senador Ronaldo Aragão - pretende
ampliar o conceito de operações de crédito equiparando-selhes as assunções de_dívidas e os aditamentos contratuais que
prevejam alteração dos valores mutuados ou finanCiados e
o reescalonamento dos prazos de amortização. Relativamente
aos aditamentos, o Projeto de Resolução no 7 já os contempla
ficando, pois, prejudicadas as Emendas 1 e 11. Já o texto
da emenda n9 2 1 embora não seja consistent~ com o contido
no parágrafo único do- a"it. 1? do projeto que pretende emendar, apresenta o mérito de tratar as assunções de dívidas_como
operações de crédito e, como tais, passíveis de serem contabilizadas nos limites previstos na resolução. Entretanto, ao fazêlo, exorbita no tratamento conceituai e operacional oferecido
às operações de crédito previstas no Projeto de Resolução
n9 7. respeitado pelo próprio autor da emenda, ao incluir
"autofinanciamentos firmados por empreiteiras cotn órgãos
governamentais e os empréstimos por antecipação de receitas
renegociadas em 1991 ''. O primeiro deles expressamente vedado na atual RSF n' 58 e mantído no Projeto de Resolução
n9 7, e o segundo, tradicionalmente, tratado como um tipo
de operação de crédito com limites e condições próprias. diferentes das operações de crédito definidas pelo art. 1~
O segundo grupo de Erilendas inclui as de n~s 3, 12, 13
e 14, do Senador Ronaldo Aragão e 6, 7, 8, do Senador
César Dias, todas tratando de modificações no art. 39 do Projeto de Resolução n9 7, que define os limites para o endividamento público.
A Emenda n~ 3, do Senador Ronaldo Aragão, ao propor
mudança redacional para evitar dupla contagem dos elementos
componentes do conceito de receita líquida real, substituiu-a
pelo conceito de receita efetiva, incorporando os limites definidos nos termos da Lei n9 8.388, de 1991. Relativamente à
·questão da dupla contagem, ressalta-se que o Projeto de Resolução n9 7 já solucionou o equívoco presente na RSF n 9 58,
. de 1990. Ademais, ao propor o conceito· de receita efetiva,
o faz tópica; parcial e localizadamente, mantendo o conceito
de receita_ efetiva ligado à margem de poupança e o de receita
líquida real ao de"montante de endividamento. portanto, de
maneira equivocada, por se tratar de conceitos equivalentes.
A única diferença marginal do ponto de vista quantitativo,
reside na exclusãO de receitas de aplicações financeiras, o
que, aliás, é também objeto de sua Emenda n9 13. Neste
particular, a exclusão de receitas provenientes de atualizações
monetárias não parece adequada, sobretudo em contextos
inflacionários vividós pela economia brasileira nas últimas décadas. A Emenda n9 12 é a contrapartida na quantificação
dos limites da ampliação do conceito de operação de crédito,
pretendida pelo autor, com a sua Emenda n9 2, cabendo a
ela os argumentos já expendidos. Por sua v·ez, a Emenda
n~ 14 é meramente redacional, transpondo a parte in fine
do §59 do art. 39, do Projeto de Resolução n~ 7, para o
§ 69, do mesmo artigo. Re;:;salvada a questão redacional, a
pretensão do A\ltor em manter a exclusão dos "dispêndios
com as operações garantidas e refinanciadas ao amparo da
Lei n~ 8.388,. de 1991", dos limltes: definidos nos incisos I
e II do art. 39 , abre margem adicional para novos endividamentos, incompatível com os termos do acordo de refinanciamento.
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A Emenda n" 6, se julgada pela Justificação de seu Autor,

o Senador César Dias, trata de modifícação redacional ao
inciso I, do art. 3"', com vistas à adequação de contratação
de operações de crédito expressivas e de longo prazo ao regime
de contabilização anual dos montantes. No entender do Autor,
estas operações seriam objeto de diversas contratações anuais,
se aprovado o texto do projeto de resolução n<.> 7. A redação
contida no Projeto de Resolução reproduz a da RSF n~ 58,
de 1990, a qual nunca se constituiU em eiripCCíffió paraq-Ual-

quer operação de crédito junto a BIRD ou outra agência
de crédito que ofereça financiamentO cte -rnédío e longo prazo-s.

Nas operações que ultrapassam um determinado exercício,
só são contabilizados, para fins de cálculo dos limites de endivi~
damento, os valores que integram a respectiva Lei Orçamen~
tária AnuaL Ademais, ao propor a citada revisão, o Autor
elimina a opção de contratação de novas operações de crédito
tendo como limite o dispêndio com o serviço de sua dívida,
ou seja, com a própria rolagern.
A Emenda n" 7 estipula novos procedimentos operacio~
nais para a apuração da margem de poupança real, substi~
tuindo, para efeito de apuração das receitas e despesas, os
fluxos associados aos últimos doze meses pela média aritmética
dos realizados nos três últimos exercícios._ Ao trabalhar com
valores realizados, incluindo tanto o·s efetivamente pagos
quanto os empenhados, a emenda aprimora o Projeto. Entretanto, a utilização da média trienal acarretaria algumas inconveniências, entre as quais, cabe destacar:
a) nem todos os estados e municípios concluíram a adaptação de sua competência tributária, conforme determina o
novo texto constitucional. Sendo assim, a aplicação da metodologia proposta poderia vir a gerar eventuais distorções na
mensuração da margem de poupança real e, portanto, nas
reais possibilidades de_ endividamento desses entes; e,
b) dada a natureza do quadro económico brasileiro e
da política a ele associada, a recorrência a valores mais remotos
tende a produzir valores menos representativOs da real capacidade de endividamento.
Propõe, ainda, o autor, por meio de sua Emenda n9 8,
que os saldos das dívidas dos territóriOs de Roraima e do
Amapá, no momento de_sua transformação em estados federados, não sejam computados nos limites dos incisos I e II do
art. 39 do Projeto de Re_solução n9 7, de 199L A ·exclUSãO
dos encargos e dívidas dos limites, se aceita, c.riarfa falsa margem de endividamento para estes estados, por persistir a obri~
gatoriedade de desembolsos financeiros_ pará atendimento daqueles serviços.
Um terceiro grupo de Emendas, as de n<;>'l 4 e5, do Sen'ldor
José Eduardo Vieira, diz respeito às operações de crédito
por antecipação de receita orçamentária. A primeira difere
do texto do projeto ao obrigar o Chefe do Poder Executivo,
no último anoUo mandato, a liqüidar as operações de crédito
por antecipação de receita no próprio eXercício. Tal proposta
é disciplinadora por impedir o repasse de compromissos derivados_ de antecipação de receita orçamentária para o próximo
período de governo. A segunda _elimina_ o prazo, definido
pelo Projeto, para a caracterização da situação de inadimplência. A falta de um prazo míriüno é incompatível com
a própria natureza da gestão financeira das entidades públicas
que, muitas vezes, se encontram com saldos a pagar, em geral,
em virtude de atrasos no recebimento de parcelas de receitas
ordinárias, inclusive tranSferências legais -e constitucionais, de
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questões burocráticas ou mesmo de organização. A caracterização da inadimplência pede, pois, o transcurso de um certo
O Senador César Dias- apresentou, ainda, as Emendas
n9 9 e 10. as quais tratam, respectivamente, dos arts. 89 e
17 do Projeto de Resolução no 7, de 1991. Buscam, ambas,
proporcionar maior clareza aos obJetivos almejados pelas respectivas normas. A primeira tefere--se -à redução dO valor
financeitó das emissões de títulos. Como já mencionado anteriormente espera-se obter -eficácia com o acordo expresso na
Lein"' 8.388, com o qUe-ficará imposta a reriúncia temporária
de emissão a estados, Distrito Federal e municípios e, ademais,
considera-se mais apropriado à natureza da própria resolução
e à operacionalidade da norma que isso se faça sob a forma
de um princfpio geral. A segunda apenas corrige um erro
de remissão contido no art. 17 dQ Projeto de Resolução n"'
7, de 1991.

A Emenda n9 15, do Senador Ronaldo Aragão, visa ex~
cluir da vedação contida no art. 11 "as operações de crédito
contratadas pelo setor privado e garantidas por caução e/ou
cessão de direitos de crédito, presentes e futuros, de entidades
públicas ou controladas pelo poder público, desde que concessionárias ou pennissiónárias, junto a cõnsumidores de bens
_e serviços por elas produzidos ou prestados". A natureza jurídica das concessionárias e permissionárias do serviço público
as exclui da vedação contida no art. 11~ do Projeto de Resolução e, mesmo, da atual RSF n~ 58, de 1990. Na verdade,
esta exclusão atende ao próprio preceito constitucional que
não estende o controle do endividamento às empresas públicas
e sociedades de economia mista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
A Emenda n"' 16, do Senador Ronan Tito, propõe que
sejam "encaminhadas diretamente ao Senado Federal quaisquer solicitações_ de crédito infe-niO, inclusive a concessão de
garantias pelos estados, Distrito Federal e suas autarquias.''
O encaminhamento dos pleitos está contemplado na direção
proposta pelo Senador Ronan TitO no caput do art. 13, do
Projeto de Resolução n9 7, de 1991, assim como caput o .art.
13 da RSF 58, de 1990. Ainda assim, a emenda aprimora
o texto do Projeto ao ressaltar a forma direta do encaminha-·
menta, se bem que é menos abrangente por e~luir o encami~
nhamento dos pleitos de concessão de garantia pelos Chefes
do Poder Executivo Municipal.
Por último,- as Emendas n~ 17, 18 e 19, do Senador PedrÕ
Simon. A primeira delas propõe alterar o inciso II do art.
39, trocando a partícula "e" por "ou" e optando pelo que
for maior. Não foi possível acatá-la integralmente porque o
parâmetro constante do referido dispositivo perderia a constância -e a Clareza necessárias. -É acatada parcialmente quando
mantém a margem de poupança -e os 15%. da receita líquida.
Já a Emenda n"' 18 muda completamente o entendimento gerado pelo Acordo sobre Rolagem, ao abrigar a possibilidade
de atender a "outros débitos" que não os previstos na Lei
n9 8.388, de 1991. Assim, somos pela sua rejeição. Por firil ·
a Emenda n"' 19 abriga uma excepcionalidade para atender
o caso das autarquias financeiras dó Rio Grande do Sul. Entendemos que uma Resolução - de caráter permanente -não
deve contemplar casos especiais e localizados, com o que a
rejeitamos.
Em síntese, dadas as considerações já feitas, uma resolução que trate dos problemas e situações particulares do endividamento público de estadosJio Distrito Federal e dos municí-
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pios e de suas respectivas autarquias, deve levar em conta
os seguintes aspectos:
-os acordos de renegociação até então celebrados, em
particular o expresso pela Lei rr' 8.388, de 1991 que, na busca
do ordenamento das finanças públicâs; p·ar um lado impôe
drásticas restrições para novas emissões de títulos por estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípiOS e, Coffió ·aesctotirãmento a nível de uma nova resolução, estipula o limite máximo
de 15% para o compronietimentb ·cta receita líquida real com
o serviço da dívida; por outro, oferece a possibilidade de
refinanciamento de dívfda mobiliária e junto à União em prazos e condições firiãnceiras mais adequadas;
- a avaliação da experiência do Senado Federal rio controle do endividamento público. Uma vez resolvida a questão
da abrangência da competência do Senado nesta área, pelo
texto constitucional de 1988, a avaliação mencionada levou
à eleição de princípios de adicionais controle: manutenção
de um teto fixo de 20% para pedidos acinfa dos limites definidos pela resolução, ressalvadas as operações de crédito obtidas
junto a organismos m.utilaterais de crédito e fomento, envolvendo contrapartida com recursos próprios; máxima restrição
às operações de crédito enquadráveis coroo "extra-limites";
e necessidade de autorização senatorial para toda e qualquer
emissão de títulos representativos da dívida pública, estadual,
do Distrito Federal e municipal.
-o aprimoramento dos-conceitos ~ece.s~~r_i_o~-~ su,a maior
eficácia--no controle do processo de endividamento, entre os
quais, a capacidade de endividamento e de pagamento dos
entes públicos; a correta e adequada definição_ d~ operação
de crédito; os índiçes e as p~riodicidades para apuração dos
valores; a tramitação proceSsual dos pleitos e o pleno exercício
da competência privativa do s-enado Federal;
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condições, finalidades e montantes diferentes dos previstos
no art. 3• da Lei n• 8.38819L
A Subemenda n" 3 é de autoria do Senador Ney Maranhão
e propõe, em artigo aditivo, que nas operações de crédito
internas ou externas que envolvem aval ou garantia da União,
a autorização do Senado Fed~ral fique condicionada ao recebimento de Mensagem Presidencial acompanhada dos pareceres
pertinentes. Para as operações externas, o Substitutivo preVê
a apresentação de pareceres que_, tradicionalmente, têm sido
encaminhados ao Senado Federal acompanhados de Mensagem Presidencial. Para as internas, o pedido de autorizãção
do Poder Executivo Federal para o oferecimento de garantias
só ocorre quando forem extrapolados os limites da Resolução
do Senado Federal n~ 96/89. Por estas razões rejeitamos a
subemenda.
As Submendas n-:>5 4 a 13 são de autoría do Senador Ronan
Tito. A Subemenda n» 4 propõe alterar o art. 1» do Substi~
tutivo, excluindo o arrendamento mercantil e acrescentando
a expressão '' .._, em um exercício para pagamento .10 próprio
ou em exercícios subseqüentes, com credores situados no País
ou no exterior''. O arrendamento mercantil. pode ser suprímido sem perda de controle do processo de endividamento,
haja vista que se aplica, fundamentalmente, à órbita das empresas públicas estaduais e municipais que, pelo texto constitucional não é objeto do controle do Senado Federal. Por seu
turno, a mencionada expressão pode ser acatada pelo seu
sentido pedagógic_o_, com o que somos pela aprovação da subemenda.
A Suhemenda n~ 5 pretende excluir a assunção de dívida
como operação de crédito, conforme regulada no § 2"' do
art. 1», do Substitutivo. Tal proposta, se aceita, reduzir o
controle do processo de endividamentode estados, Distrito
Federal e municípiOS, pois permitiria que compromissos finanEm face dCi exposto, somos pela:
ceiros de terceiros, assumidos pelos entes controlados pela
Aprovação das Ernencl~s- n» 4 e 10;
_
_
Resolução, deixassem de gravar seus limites, comprometendo,
Aprovação parcial das Eniendas n'?l' 2, 3, 7, 12,16 e 17;
entretanto, suas receitas. Somos, assim, pela sua rejeição.
rejeição das Emendas n~ 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18 e 19 e, prejudiA Subemenda n9 6 propõe redação alternativa à do parácialidade das Emendas n-:>5 1 e 11
grafo único do art. 16. Tal como proposta, a subemenda pode
Tendo em vista o prolongamento da discussão da matéria
suportar interpretações de que os contratos de refinanciana Comissão de Assunto_s_ Económicos, it;tclusive a cónsulta
mento de entidades públicas que não extrapolem os limites
à Comissão de Constituição_, Justiça_ e Cídadania, O~;;~b~~-i
previstos na Resolução, não seriam passíveis de autorização
tutivo apresentado a esta Comissão em 7 do_ mês de mato
prévia do Senado Federal. A redação contida em nosso Substipp. acabou sendo objcto de 13 subemendas, a_s "quais_ rela.~o
tutivo, ao contrário, prevê, explicitamente, que todo e quala seguir.
quer cõtrtfato de refinnanciamento venha ao Senado Federal,
As Subemendas n"' 1 e 2 são de autoria do Senador Esperi- _ aliás como pretende o. Senador Ronan Tito. Pela rejeição.
O conjunto das Subemendas nçs 7, 8 e 9 propõe que
dião Amin. A primeira pretende estender aos organismos
toda e qualqu_er operação de crédito seja submetida previanacionais de crédito e de fomento a ressalva contida no §
mente à autoriZação do Senado Federal. _O realce pretendido
2» do art. 8'1, ou seja, excetuar do limite adicionaÍ de 20%
para o papel do Senado Federal, na verdade poderá conduzir
as operações de crédito junto a esses organismos. Como já
ao descontrole do processo de endividamento público pois
mostrado no relatório anterior, as operações "extra-limites",
a·concentração exag~rada de pleitos submetidos à prévia autolevadas a efeito de fins dos anos 70 até os anos 80, foram
!ização senatorial tende a excluí-los de exame mais acurado;
responsáveis por parte do descontrole do endivid.amento do
por outro lado, a própria Constituição Federal pressupõe uma
setor público brasileiro, razão pela qual somos pela rejeição
_Gerta au_tomaticidacle de contratação de dívidas ao determinar
da subemenda. A segunda subemenda propõe a emissão de
competência ao Senado na fíxilção de limites e condições _de
títulos especiais para integrarem contragarantía ·:netess-árla à
en~ividamento. Ademais, como decorrência da pretensão das
obtenção de garantia da União em operações de crédito junto
subemeridas inflexibiliza-se a gestãO orçamentária dos estadOs,
a organismos multilaterais e instituições estrangeiras Oficiãis
99_ pis~ri_tq Federal e 4os municípios. Pela rejeição das três
de crédito e fomento. A ~nlissão de tít!Jlos e_sp5-9iai~_, de q':l~
su bemendas.
trata o art. 19 do Substitutivo~ refere-se, exclusivamente. àqueles definidos_ na Lei n• 8.288191, que objetiva respaldar as
A Subemenda n~ 10 propõe, no art. 9~, a troca da expresoperações de refinanciamento dos_estados, do Distrito Federal
são "saldo devedor" para "montante" e, correspondentemene dos municípios junto à União. Afora outras considerações,
te, altera o limite de 15% para 25% para as operações de
rejeitamos a subemenda por utilizar os título_s e_speciais em
antecipação de receita orçamentária (ARO). Esta proposta
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reduz o montante de operações de ARO que eStaâos e municípios vêm realizando nos últimos exercícios.-'Kdemais, o Acordo da Rolagem da Dívida Pública levou em conta o nível
de restrição dado pela RSF n" 58 que disciplina a -matéria.
Para exercer maior nível de controle e disciplinamento na
contratação deste tipo de operação, vedamos sua contratação
nos últimos 90 dias que antecederem o encerramento do mandato do Chefe do Poder Executivo; suprimimos, aindã, o
prazo adicional de 30 dias que demos para a liqüidação-dessas
operações. Por estas razõe&rejeitarrios a Subemenda nQ 10.
As Subemendas n' 11 e 12 alteram os §§ 3' e 6' do art.
9Qestabelecendo que as operações de ARO sejam previamente
autorizadas pelo Senado Federal. A natureza de curtíssimo
prazo de tais operações e a necessária agílidade para sua contratação são incompatíveis com o procedimento pretendido
pelo autor. A proposta contida em nosso Substitutivo mantém
o controle que, !lOS últimos anos, vem sendo exercido pelo
Banco Central do --erasil, que se manifesta previamente sobre
seu enquadramento nos limites da Resolução do Senado Federal. Pela rejeição das subemendas 11 e 12.
A Subcmenda n"' 13 dá nova redação ao § 59 do art.
7~ do Substitutivo, definindo um esque-m~a--p-rêvio de amoi·tização nas rolagens da dívida pública mobiliária-. A substituição
de um princípio geral por um esquema prévio, único e -rígido
de amortização pode penalizar em excesso determinados estados ou municípios que, embora com dívidas com perfísmaís
alongados, seriam obrigados, pelos termos da proposta a
amortizar parcelas expressivas desta dívida. Por outro lado,
o esquema proposto tende a privilegiar, por ocasião das rolagens das dívidas, o endividamento de curto prazo pois a este
associam-se amortizações menores. É oportuno ressaltar que
o _Substitutivo prevê como condição prévia para qualquer rolagero a apresentação, ao Senado Federal, de um esquema de
· ·-· '
amortização. Pela rejeição.
Em face do exposto, apresantamos a seguir o Substitutivo
com as subemendas acatadas:
SUBSTITIJTIVO AO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N' 7, DE 1992
Dispõe sobre limites globais e condições para as
operações de crédito interno e externo dos estados, do
Distrito Federal, dõs municípios e de suas autarquias,
e para a concessão de garantias
Art. 19 Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução, as operações de crédito interno e externo realizadas pelos
estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e por suas
..
respectivas autarquias.
§ lg Para os efeitos desta resolução compreende-se como
Operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos ou empréstimos, medü:ziitt! a-emissão e aceite
de tftulos, a celebração de contratos, inclusive aditamentos que
prevejam a elevação dos valores mutuados ou financiados ou
a redução dos prazos de amortização, e a concessão de quaisquer garantias, que represente- compromúsos assumidoS em
um exercido para pagamento no pr6prio oU e-m éXerdCio subseqüente, com credores situados no Pais ou no exterior.
§ 29 A assunção de dívidas pelos estados, Distrito Federal e municípios equipara-se às operações- de crédifó -definidas
neste artigo, para efeito de apuração dos limítes tratados nesta
Resolução.
Art. 29 As operações de crédito realizadas-em um exercício não poderão exceder o montante das despesas de capital,
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fixadas no orçamento anual, re_ssalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria abSoluta,
observado o- disposto no art. 37. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e o previsto nesta resolUção.
Art. 39 As .operações de crédito interno e externo, de
estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias, bem como a concessão de quaisquer gal"aritias, observarão os seguintes limites:
I - o montante glo.bal das operações realizadas em um
exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da dívida vencida e vencível
no ano, efetivamente pagos e a pagar, considerados os critérios
de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endividamento externo, atualizados mOnetariamente, ou 27% (vinte
e sete por cento) da Receita Líquida Real, o que for maior.
IT- o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais encargos de todas as operações de crédito, já
contratadas e a contratar, inclusive o originário de parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais de que
tratam os art. 195 e 239 da Constituição Federal, e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) acreScido, ainda,
do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder
a margem de poupança real e a 15% (quinze por cento) da
Receita Líquida Real.
§ 1~ Entende-se por Receita Líquida Real, para os efeitos desta Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências ou doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital
e, no caso dos estados, das transferências aos mUnicípios,
por partícipações constitucionais e legais.
§ 29 Entende-se poi-Margein de Poupança Real, para
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real
deduzidas as Despesas Correntes Líquidas, atualizadas monetariamente.
§ 39 Entende-se por Despesas Correntes Líquidas as
realizadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior em que se estiver apurando, excluídas as referentes
aos pagamentos de encargos das dívidas ocorridos nos referidos doze meses e, no caso dos Estados, as transferências aos
municípios por participações constitucionais e legais.
§ 49 Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata
o inciso II deste artigo, serão computados os valores efetivamente pagos e a pagar em cada exercício, Considerados os
critérioS de rolagem vigentes para a dívida mobiliáría e -para
o endividamente externo.
§ 59 Os valores mensais utilizad9s para o cálculo da
Receita Líquida Real e das Despesas Correntes Líquidas serão
extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito
Federal, dos municípios e de sUas autarquias, e corrigidos
mês a mês, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica (FIBGE) ou, na sua falta, pelo índice Geral de Preços
(IGP), no conceito de disponibilidade interna, da Fundação
Getúlio Vargas· (FGV), adotando-se como base o dia primeiro
de cada mês.
§ 6~ Não serão computados, no limite definido no inciso
II do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garantidas pelos estados, pelo Distrifo Federal e pelos munidpios,
contratadas até 15 de dezembro de 1989.
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§ 79 Não serão computados nos limites definidos nos
incisos I e II do caput deste artigo, as garantias prestadas
nos contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco
do Brasil S/A ao amp-aro da Lei n"-7.976,_de 27 de dezembro·
de 1989§ 89 Os dispêndios referentes às operações menciona~
das no parágrafo anterior não serão computados para efeito
do limite estabelecido no inciso I deste artigo.
§ 9' Quando o tomador das operações de crédito a que
se refere o§ 69 atrasar, por·mais de trinta dias cr pagamento
do serviço da dívida, excluída nos termos do parágrafo ante~
rior, será o respectivo valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite defiriido
no inciso li deste artigo.
§ 10. Os estados, o Distrito Federal e os municfpíos
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados_neste artigo, desde que comprovem que:

a) a operação de crédito sefa destinada a financiar projetes de investírnentos ou à rolagem da dívida; e,
b) o ente garantido possua capacidade de honrar os compromissos assumidos.
_ _
§ 11. Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior
serão encaminhados ao Senado Federal devidamente instruídos com:
a) documentação hábil à comprovação--da capacidade de
pagamento da entidade garantida;
b) lei que autorizou a concessão da garantia não computada nos limites dest_a resolução; e
c) comprovação da inclusão do projeto no_ orçamento
de investimentos âas empresas sob o seu controle, bem como
na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes orçamentárias. § 12. A concessão de garantia dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios a operações de crédilo_ inte_rno e
externo dependerá:

a) Do oferecimento de contragarantias suficientes para
o pagamento de qualquer desembolso que o estado, o Distrito
Federal e o municipio possam vir a fazer se chamado a honrar
a garantia;
b) de que o tomador não esteja inadimplente com o ente
garantidor ou com as entidades por ele controladas.
§ 13. Considera-se em inadimplência os tomadores com
dívidas vencidas com prazo igual ou superíor a 30 (trinta)
dias e não repactuadas.
_
Art. 49 A celebração de operação de crédito, inclusive
a concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito
Federal, pelos municípios ou por suas autarquias, someilte
será efetuada:
_
I -se a entidade tomadora e/ou a entidade gar~ntidora
comprovarem estar adimplentes junto ao:
- PIS/P ASEI' e Finsocial;
-Instituto Nacional de Seguro Social (JNSS); e - Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
II - após a manifestação prévia do Banco Central do
Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts.
2~ e 3 9 desta resolução, no prazo de até 10 (dez) dias úteis
contados~ partir da data de entrada da solicitação;
III - com autorização legislativa para a operação; e,
IV- após a autorização do Senado Federal, nas hipóteses
previstas nesta resolução.
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Art. 59 São condições indispensáveis à autorização-para
realização das operações de crédito e da ampliação de limites
de que trata esta Resolução, que seja:
I - atestado o cumprimento do disposto no _art. 212
da Constituição· e no art. 38, parágrafo único, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
II -comprovado o pleno exercício da competência tributária que lhe confere a Constituição FederaL
Art. 69 As operações_ de crédito externo de __ natureza
financeira de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos
municípios e das respectivas autarquias, bem como a concessão de garantias por parte daquelas entidades dependem, ain~
da, de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
Parágrafo único. Os_ pedidos de autorização para reali~
zação das operações a que se refere este artigo serão ericami- ·
nhados ao Senado Federal instruídos com_:
a) pedido do respectivo Chefe do Poder Execüt1VO;
b) análise finanCe-ira da operação acompanhada dos cronogramas de dispêndios com _a dívida interria e externa e
com a operação ·a ·ser realizada, bem como da demonstração
da capacidade de pagamento do tomador;
c) débitos vencidos e não pagos;
_
d) comprovação de que o projeto está incluído nas leis
do orçamento anual, do plano plurianual e das diretfizes orçamentárias;
_
_
_
e) parecer conclusivo do Banco Central d<t B_rasilquanto
ao impacto monetário, cambial, fiscal, endividamento externo, à natureza finance_ira;-demonstração da observância dos
limites estabelecidos nesta Resolução, e, quando envolver concessão de garantias pela União, pareceres do Departamento
dó Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
-- Art. 7ç Os títulos da dívida póblica dos estados, do Distrito Federal e dos municípios sOrriehte poderão ser lançados,
oferecidos publicamente ou ter inicíada a sua colocação no
mercado, com rendimentos pré-fixados ou pós-fixados, depois
de prévia autorização do Senado Federal.
§ 19 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal com informações sobre:
a) a quantidade de títulos da espécie já emitidos e performance dos mesmos junto ao mercado secundário;
b) o perfil do endividamento da entidade emissora após
a efetivação da _emissão de títulos pretendida;
- c) a observância dos limites fixados nesta resolução e
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário em
parecer do Banco Central do Brasil.
§ 29 Os títulos de que tr3ta este élrtigo deverão guaidar
equivalência com os títulos federais, e seus respectivos prazos
de resgate não poderão ser inferiores a 6 (seis) meses contados
da data d~ emissão dos referidos títulos.
§ _3~ Incluem_-se nas disposições deste artigo- os-Íítulos
a s,e_rem emitidos para atender à liquidação dos_ precatórios
judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu
parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Tran-sitórias.
§ 4 9 Os títulOs de que trata o parágrafo anteriOr- náoc
se incluem nos limites previstos no artigo 39 desta resolução.
§ 59 As emissões de títulos por parte dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, destinadas ao giro de títulos
da espécie em circulação terão sua autorização pelo Senado
Fede;r::al ~_ujeita _à de~ons~ração de _um esquema de amorti~ação.

· · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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irai do Brasil informações mensais sobre a posição de seus
Art. 8? Em caso exCe-pciOnãJ, âe"'VidameritC jUstificado,
endividamentos, indicando para ·o conjunto de operação:
os estados, o Distrito Federa1 e os municlpios poderão pleitear
a elevação temporária dos limites fixados no- -art. 3o desta
I - o montante das dívidas flutuante e consolidada interna e externa;
Resolução.
I I - cronogramas de pagamento de amortizações e encar§ 1~ A elevação de que trata este artigo_ nã~ poderá
ser superior a vinte por cento dos valores inicialmente atribuígos das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não
dos, conforme estabelece o artigo 39 desta Resolução.
pagas;
_
§ 2? Ressalvam-se- dos limites a que se -refere o paráIII- balancetes mensais e síntese da execução orçamengrafo anterior os pleitos relativos a emp-réstiffios e financiatárias; e,
mentos junto a õrganiSfuoS~mliltiiatàais- e aS InStituições esIV - limites e Condições aplicáveis, v"ãlores autorizados
trangeiras oficiais de crédito e fome-nto; com- Contrapartidas
e valores jácornprometidos.
_Parágrafo úniCo. O Banco Central do Brasil prestará info·rrealizadas com recursos próprios ·cto pleiteante._
_
_
§ 39 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
mações mensais ao Senado Federai sobre a posição de endividamento dos estados, do Distrito -Federal, dos municípios
ao Senado Federal, instruídos com:
a) lei autoríz-afivà- para a opefaçáo -prd:endídã.;
e de suas respec5ivas autarquias.
Art. 11. E vedado aos estados, ao Distrito Federal, aos
b) características da operação: prazo, taxa de juros, en~
municípios e aS suas autarquias assumir compromissos direta~
cargos, cronogranra Jit:Janceiro;
_ _.
_ _ __
mente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreic) informações sobre a sitUação fiiulilCêiiid"O requerente;
teiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias,
d) manifestação detalhada e objetiva do Banco Central
do Brasil quanto ao impacto da operação pleiteada em relação __ aceite de duplica_tf!s_ ou outras operações similares. Art. 12. As resoluções do Senado Federal autorizatià política monetária e fiscal desenvolvida pelo Poder Execu~
tivo, à época da solicitãi,;"ãõ.
~
· · · ---··
vas, para efeito desta resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:
Art. 9" 0& limites fixados no ari. 39 de-sta Resolução
I - valor da operação e- moeda em que será realizada,
não se aplicam às operações de crédito pOr- anteCipação da
bem como o critério de atualização monetária;
receita orçamentaria autorizada por lei.
I I - objetivo da operação e órgão executor;
§ 1~ O saldo devedor das operações a que se_ refere
III - condições financeiras básicas da operação; e,
este artigo não poderá exceder a 15% (quinze por cento)
da receita líquida estimada para o exercício financeiro que
IV- prazo para o exercíCio da autorização, não inferior
estiver em curso, inclusive computada a receita1íquida esHnlaa 360 (trezentos e sessenta) dias para operações de dívidas
da para a abertura de créditos suplementares aprovados até
fundadas externas e a 180 (cento e oitenta) dias para as demais
a data de realização da operação.
operações de crédito.
§ 29 O dispêndio mensal, compreendendo principal e
§ }\' Nas operações de crédito autorizadas em conforos acessórios, não poderá ultrapassar 7% (sete por cento)
midade com o art. 8-:> desta resolução, a cond!ção de excepcioda receita líquida estimada para o exercício financeiro que
nalidade será expressamente mencionada no ato autorizativO.
estiver em curso, inclusive computada a receita líquida estima§ 29 Nas operações de crédito externo com garantia da
da para a abertura de créditos suplementares, aprovados até
União. a concessão de garantia será expressaQiente_mencion·ada no ato autorizativo.
a data da realização da operação.
Art. 13. Oi- pedidos -de autorização de que trata esta
§ 3~ A contratação das _operações de que trata este _artigo está condicionada à disposiçãO contida no inciso I do art.
resolução serão encaminhados pelo respectivo Chefe do Poder
Executivo diretamente ao Senado Federal e darão entrada
49 desta resolução, e deverá ser prccedid~ da manifestação
prévia do Banco Central do Brasil, quanto ao seu enquadraem seu Protocolo Legislativo.
mento nos limites estabelecidos nos§§ 1~ e 2~ deste artigo:
Parágrafo único. Caso o Banco Central do Brasil, cons§ 4~ Entende-se por ·receita líquida estimada, para os
tate que a documentação não é suficiente pãra a su·a ariálise,
efeitos desta Resolução, a receita total prevista para o exersolicitará ao Senado Federal, T:rriediatamente e de uma só
cício mellos as estimativaS das operações de crédito, as alienavez, a complementação dos documentos e informações, fluinções de bens, c no caso de estados, as tranferêndas consthUdo,_ <!partir do atendimento das exigências, novo prazo de
cionais por· eles efetuadas.
·
-_a.:té lO( dez) dias para seus pareceres previstos nesta resolução.
Ait. 14.-- Os Contratos relativos ãs operações de crédito,
§ 59 As operações -de qUe fi-ata: eS!e artigO CiéveÍ"ão ser
de que irata esta risolução, deverão- ser remetidos ao Banco
obrigatoriamente liquidadas em até 30 (trinta) dias após o
Central do Brasil, no prazo-máximo de trinta dias após sua
encerramento do exercício em que forem contratadaS, -eXceefetivação, para efeito de i'egistro e controle.
tuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do CheArt. 15. A inobservância das disposições da presente
fe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio
resolução sujp: lrá os es_tados, o Distrito Federai, os municíexercício, findo os quais ficará a entidade tomadora proibida
pios e suas n... .:.pectivas autarquias às sanções pertirientes, cade contratar qualquer operação de crédito da espécie.
bendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente fiscali§ 69 É vedada a contratação de operações de crédito
zação, no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas
de que trata este artigo nos últimos 9_Q (novent<!) dias que
formas prevista~ _na l~i.
_
antecederem o encerramento do mandato do Chefe do Poder
Executivo.
- ArL 16. O montante e oS serviços das dívidas a serem
reflna:ilciadas nos termos da Lei n~ 8.388, de 1991, serãO com§ 7~ No prazo de até 5 (cinco) dias úteís a coittai- ·ao·
putados nos limites definidos nesta resolução.
recebimento da solicitação o Banco Central do Brasil, se proParágrafo único: No exercício financeiro em que fo~
nunciará sobre a operação pretendida.
_
__
_
remxcelebrados os contratos de refinanciamento pelos estaArt. 10. Os estados, o Distríto-Federal, os munidpíos
dos, Distrito Federal e municípios e de suas respl~ctivas autare suas respectivas autarquias deverão remeter ao Banco Cen-
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quias, previstos na Lei n<.> 8.388, de 1991, não se sujeitam
aos limites definidos no art. 3"desta resolução, devendo, entretanto, os respectivos pedidos serem previamente submetidos
à autorização do Senado Fe.deral.
Art. 17. Os estados, o Distrito Federal e os municípios
que, a partir da data da assinatura dos contratos de refinanciamento a que se -refere a Lei n<.> 8.38_8, de 1991, e .até 31 de
dezembro de 1998, emitirem títulos da dívida pública mobiliária, exceto aqueles destinados ao atendimento dos precatórios judiciais previstos no art. 33 do Ato das Disposições
Constituições Transitórias, terão todo o saldo_a que se refere
o art. 1"' da referida lei "imediatamente considerado vencido,
podendo ter executadas as garantias que lhe dão respaldo.
Art. 18. Para efeito do disposto no art. 2~ da Lei n?
8.388, de 1991, é fixadQ o. limite de 11% (onze por cento)
da Receita Líquida Real, definida no § 1~ do art. 39 desta
resolução, para os primeiros 12 (doze) meses da assinatura
do contrato de refinanciamento.
Parágrafo único. Após o -perfOdo que se refere o caput
deste artigo, o limite será de 15% (quinze pof cento) daReceita Líquida Real.
Art. 19. Ficam os estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a emitirem os Títulos Públicos Especiais
com características, condições, finalidades e montantes exclusivamente previstos no art. Ja da Lei n"' 8.388, de 30 de dezembro
de 1991.
Art. 20. Esta Resolução entra em vígor na data de su~
publicação.
Art. 21. Ficam revogadas as disposições-em Coritráiio.
TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS DO SUBSTITUTIVO
OFERECIDO -A:o PRS N' 7, DE 1992

Dispõe sobre limites globais e condições para as
operações de crédito interno e externo dos estados, do
Distrito Federal, dos municípios e de suas autarquias,
e para a concessão de garantias.
Art. lo:> Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução, as operações de crédito interno e extetrno realizadas
pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípiOs e por
suas respectivas autarquias.
§ 19 Para os efeitos desta resolução compreende-se como
operaçdo de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos ou empréstimos, mediante a emissdo e aceite
de tltulos, a celebraçdo de contratos, inclusive aditarizentos_que
prevejam a elevação dos valores mutuados ou financiados ou
a redução dos prazos de amortização, -e a concessão de quais~
quer garantias, que represente compromissos assumidos _em
um exercido para pagamento no próprio ou em exercício subseqüente, com credores situados no Pafs ou no exterior.
§ 29 A assunção de dívidas pelos estados, Distrito Federal e municípios equipara-se às operações de crédito definidas
neste artigo, para efeito de apuração dos limites tratados nesta
resolução.
Art. 29 As operações de crédito realizadas em um exercício não poderão exceder o montante das despesas de capital,
fixadas no orçamento anual, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais-c.óm finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, pOr maiOria absoluta,
observado o disposto no art. 37 do Ato das Disposições Consti"tucionais Transitórias e o previsto nesta resolução.
Art. 39 As operações de crédito interno e externo, de
estados; do Distrito Federal, dos municípios e de suas respec-
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tivas autarquias, bem como a concessão de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um
exercício financeiro não poderá Ultrapassar o valor dos dispêndios com encargos e amortizações da dívida vencida e vencível
no ano, efetivamente pagos e a pagar, consideradOs os critérios
de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endividamento externo, atualizados monetariamente, ou 27% (vinte
e sete por cento) da Receita Liquidá Real, o que for maior.
Il- o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais encargos de todas as operações de crédito, já
contratadas e a contratar, inclusive. o originário de parcelamento de débitos relativos às contribuições soçi_ai_s _de que
tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal, e do FundQ
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) acrescido, ainda,
do valor devido vencido e não pago, não poderá exceder a
margem de poupança real e a 15% (quinze por cento) da
Receita Líquida Real.
§ 1~ Entende-se por Receita Líquida Real, para os efeitos desta resolução, a receita realizada nos dOze meSes ãitieriores ao mês imediatamente anterior em que se estfVer apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito,
de alienação de bens, de transferências ou doações recebidas
com o fim específico de atender despesas de capital e, no
caso dos estados, das transferências aos municípios, por p-articipações constitucionais e legais.
§ 29 Entende-se por Margem de Poupança Real, para
os efeitos desta resolução, o valor da Receita Líquida Real
deduzidas as Despesas Càrrerites Líqriídas, ãtliali:Zadas monetariamente.
§ 39 Entende-se por Despesas Correntes Líquidas as
reaüzadas nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior em que se estiver apurando, excluídas as referentes
aos pagamentos de encargos das dívidas ocorridos os referidos
doze meses e, no caso dos Estados, as transferências ao_s municípios por partipações constituciOnais legais.
§ 49 Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata
o inciso II deste artigo, serão computados os valores efetivamente pagos e a pagar -em cada _exercício, considerados os
critérios de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para
o endividamente externo.
§ s~ Os valores mensais utilizados para o cálculo da
Receita Líquida Real e das Despesas Correntes Líquidas serão
extraídos dos balancetes mensais dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas autarquias, e corrigidos mês
a mês, pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(FIBGE) ou, na sua falta, pelo Jndice Geral de Preços (I GP).
no conceito de disponibilídade interna, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), adotando-se _como base o dia primeiro de
cada mês.
§ 6~ Não serão computados, no limite definido no inciso
II do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garant_idas pelos_ estados~ pelo Distrito Federal e pelos municfpois,
contratadas até 15 de dezembro de 1989.
§ 79 Não serão computados nos limiteS definidos nos
incisos I e II do caput deste artigo, as garanti~s prestadas
nos éóntratos de refinancimantos celebrados com o Banco
do Brasil S/A ao amparo da Lei n' 7.976, de 27 de dezembro
de 1989.
§ 89 Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior mm serãCY comput:1do~ para efeito
do limite _estabelecido no inciso I deste ;ntigo.
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§ 9~ Quando o tomador das operações de crédito a que
se refere o parágtafõ- 69 atrasar, por mais de trinta dias o
pagamento do serviço da dívida, excluída nos termos do pará-

grafo anterior, será o respectivo valor, com os acréscimos
correspondentes, computado para efeito daapuração do limite
definido no inciso II deste artigo.
§ 10. Os eStados? o Distrito Federal e os municípios- poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a serem
prestadas não sejam computadas para efeito dos limites fixados neste artigo, desde que comprovem que:
a) a operação de crédito seja destinada a financiar proje~
tos de investimento ou à rolagem da dív~da; e,
b) o ente garantido possua capacidade de honrar os com~
promissos assumidos.
.
-· . : .
§ 11. Os pedidos a que se refere_ Q parágrafo anterior
serão encaminhados ao Senado Federal devidamente instruí~
dos com:
·
a) documentação hábil à comprovação da capacidade de
pagamento da entidade garantida;
_
b) lei que autorizou_ a concessão da_ garantia não çompú~
tada nos limites deSta resolução; e
c) comprovação da inclusão.do projeto no _orçamento
de investimentos das empresas sob o seu. qontrole, bem corno
na Lei do Plano Plurianua_l e na Lei de _:qip~trizes Orçarrten~
tárias.
§ 12. A concessão de g~rantia dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios- a operações de crédito interno e
externo dependerá:
a) do oferecimento de contragaranti~s _suficient_es para
o pagamento de qualquer desembolso que o estado, o Distrito
Federal e os municípos possam vir a fazerse~chamado a honrar
a garantía_;
b) de que o tomador não esteja iriadimplente com o ente
garantidor ou_ com as entidades por ele controladas.
§ 13. Considera-se em inadimplência os tomadores com
dívidas vencidas com prazo igual ou superior a 30 (trinta)
dias e não repactuadas.
Art. 49 A celebração de operação de crédito, inclusive
a concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito
Federal, pelos municípioS ou por suas áutàrquias, som·ente
será efetuada:
-I - se a entidad!! tomadora e/ou a entidade _garantidora
comprovarem estar adimplentes junto ao:
- PIS/PASEP e FinsJ)cial;
-Instituto Nacional de Seguro Social (JNSS); e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
I I - após a manifestação prévia do Banco Central do
Brasil, relativamente ao cumprimento" do sdisposto nos arts.
29 e 3P desta resolução, no prazo de até 10 (dez) dias úteis
contados a partir da data de entrada da solicitação~
III - com autorização legislativa específica para a operação; e,
IV -após a autorização prévia do Senado Federal.
Art. s~ São condições indispensáveis à autorização para
a realização das-operações de crédito e da ampliação de limites
de que trata esta Resolução, que seja:
I - atestado o cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição e no art. 38, parágrafo único, do Ato das DispO~
sições Constftucionais Transitórias;
·
·II- comprovado o pleno exercício da competência tributária que lhe confere a Constituição Federal.
Art. 6!' As operações de ·crédito interno e externo de natureza financeira de interesse dos estados, do Distrito Federal,
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dos municípios e das respectivas autarquias, bem como a concessão de garantias por parte daquelas entidades dependem
de prévia e expressa autorização do Senado Federal.
§ Je Os pedidos de autorização para a realização das
operações a que se refere eSte artigo Serão encaminhados ao
Senado Federal instruídos com:
a) pedido do respectivo Chefe do Poder Exe~utivo;
b) com autorização legislativa específica para a operação;
c) atestadO de adiritP,lêDCi3 junto ao:
L PISIPASEP e Finsocial;
2. Instituto Nacionaf de Seguro Social (INSS) e Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) análise financeira da operação acompanhada dos croIiograritas de dispêndios com a dívida iriterna e externa e com
a operação a ser realiZada, bem como da demonstração da
capacidade de pagamento do tomador;
e) débitos-vencidos e não pagos;
f) comprovação de que o projeto está incluído nas leis
do orçamento anual, do plano plurianual e das diretrizes orça~
mentárias;
g) parecer conclusivo exarado no prazo máximo de 1O
(dez) dias pelo Banco Central do Brasil quanto ao impacto
monetário, cambial, endividamento interno e/ou externo, à na~
_tu.reza financeira, demonstração da observância dos limites
estabelecidos nesta resolução.
§ 2P Em se tratando de operações de crédito interno
ou externo que envolvam aval ou garantia da União, a autorização ficará condicionada ao recebimento, pelo Senado Fede~
ral, de mensagem do Presidente da República, encaminhando
exposição de motivos do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejarnento, bem como os pareceres da Procuradoria~Geral
da Fazenda Nacional e do Departamento do Tesouro Nacional, em conformidade aos procedimentos estabelecidos por
legislação específica que trata da matéria.
·- Art. 7' Os títulos da dívida pública dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão ser lançados, oferecidos publicamente ou ter iniciada a sua_ colocação
no mercado, com rendimento pré~fixados ou pós-fixados, depois de prévia autorização do Senado Federal.
§ 19 Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal com informações sobre:
a) a quantidade de títulos da espécie já emitidos e perfor----mance dos mesmos junto ao mefcado secundário;b) o perfil do _endividamento da entidade emissora após
a efetivação da emissão de títulos pretendida;
c) a observância dos limites fixados nesta resolução e
impacto da operação de crédito no mercado mobiliário em
parecer do Banco Central do Brasil.
§ 29 Os títulos de qUe trata este artigo deverão guardar
equivalência com os títulos federais, e seuS resp-ectivos prazoSde resgate não poderão ser inferiores a 6(seis) meses confados
da data de emissão dos referidos títulos.
§ 39 Incluem-se nas disposições deste artigo os títulos
a serem emitidos para atender à liquidação dos precatórios
judiciais pendentes de pagamento, objeto do art. 33 e seu
parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Tran~
sitórias.
-- --- --§ 49 Os títulos de que trata o parágrafo anterior não
se incluem nos limites previstos no art. 3P dest~ resolução.
§ 59 As emissQes de títulos por parte dos Estados, do
-Distrito Federal e dos Municípios, destinados ao giro de títulos
da espécie em circulação terão sua autorizaç_ão_ pelo Senado
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Federal sujeita à dcmonstr_a_ção_ de um esquema de amorti-

zação que preveja, no mínimo, o pagamento dos juros reais.
Art. 89 Em caso excepcional, devidamente justificado,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear
a elevação temporária dos limites fixados no art._ 39 desta
resolução.
§ 1o A elevação de que trata este artigo não poderá
ser superior a vinte por cento dos valores inicialmente atribuídos, conforme estabelece o artigo 3~' desta resolução.
§ 2"' Ressalvam-se dos limites a que se refere o parágrafo anterior os pleitos relativos- 'a empréstimos e financia- ·
mentes junto a organismo multilaferiais e a irtStittiições estrangeiras oficiais de crédito e fomento, com contrapartidas realizadas com recursos_ próprios do pleiteante.
§ 3~' Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal, instruídos com:
a) lei autorizativa para a operação pretendida;
b) características da operação: prazo, taxa de juros, encargos, cronograma financeiro;
c) informações sobre a situação finanCeira do requerente;
d) manifestação detalhada e objetiva do Banco Central
do Brasil quanto ao impacto da operação pleiteada em relação
à política monetária e fisCal desenvolvida pelo Poder Executivo, à época da solicitação.
Art. 9~ Os limites fixãdos no art. 3_? desta resolução
não se aplicam às operações de crédito por antecipação da
receita orçamentária autorizada por lei.
§ 1~ O saldo devedor das operações a que se refere
este artigo não podefá ·e-xCeder a-15% (quinze por cento)
da receita líquida estímada para o exercício financeiro que
estiver em cursa, inclusive computada a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares aprovados até
a data de realização da operação.
§ 2~ O diSpêndio mensal, compreendendo principal e
os acessórios, não poderá ultrapassar 7% (sete por cento)
da receita líquida estimada para o exercício financeiro que
estiver em curso, inclusive computada a receita líquida estimada para a abertura de créditos suplementares, aprovados até
--a data da realização da operação.
§ 3~ As operações de que trata este artigo estão co-ndicionadas aos limites estabelecidos nesta resolução e à autori_
_
zação prévia do Senado Federal.
§ 49 Entende-se por receita líquida estimada, para os
efeitos desta resolução, a receita total prevista para o exercício
menos as estimativas das operações de crédito, as alienações
de bens, e no caso de Estados, as transferências constitucionais
por eles efetliadas.
§ 5" As operações de que trata este _artigo deverão ser
obrigatoriamente liquidadas em até 30 (trinta) dias após o
encerramento do exercício em que forem contratadas, excetuadas aquelas contratadas no último ano de mandato do Chefe do Poder Executivo,- qúé deverão ser liquidadas no próprio
exercício, findo o qual ficará a entidade tomadora proibida
de contratar qualquer operação de crédito da espécie.
§ 6"' No último ano de exercício do mandato do chefe
do Poder Executivo Municipal, Estadual e do Distrito Federal,
fica vedada a contratação de operações de crédito de que
trata este artigo a partir do primeiro dia do período de 6
(seis) meses_ que anteceder a data das respectivas eleições.
§ 7~ No prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da solicitação o Banco Central do Brasil se pronunciará sobre operação pretendida, relativamente aos limites.
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Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias deverão remeter ao Banco Central do Brasil e à Secretaria da Fazenda Nacional informações
mensais sobre a posição de seus endividamentos, indicando
para o conjunto de operação:
I - o montante das dívidas flutuante e consolidada interna e externa;
I I - cronogramas de pagamento de amortizações e-encargos das referidas dívida"s, inclusive aquelas vencidas e não
· pagas;
III- balancetes mensais e sínteses da execução orçamentária; e,
IV -limites e cOndições aplicáveis, valores autorizadose valores já comprorrietidos.
Parágrafo único. O Banco C_entral do Brasil prestará
informações mensais ao Senado Federal sobre a posição de
endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias .
Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e as suas autarquias assumir compromissos
dirctamente com fornecedores, prestadores de serviços ou
empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval de promissórias, aceite de -duplicatas ou outras operações similares.
Art. 12. As resoluções do Senado Federal. autorizativas, para efeito desta reSolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que será realizada,
bem como o critério de atualização monetária;
II- objetivo da operação e órgão executor;
III- condições financeiras básicas da operação; e,
IV- prazo para o exercício da autorização, que será
de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias e no máximo de
540 (quinhentos e. quarenta) dias para as operações de dívidas
fundadas externas e de no mínimo 90 (noventa) dias e no
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias para as demais operações de crédito.
§ 1~ Nas operações-de crédito autorizadas em conformidade com art. s~ desta resolução, a condição de. excepcionalidade será expressamente mencionada no ato autorizativo.
§ 2~ Nas operações de crédito externo com garantia da
União, a concessão de garantia será expressamente mencionada no ato autorizativo.
Art. 13. Os pedidos de autorização de que trata- esta
resolução serão encaminhados pelo respectivo Chefe- do Poder
Executivo diretamente ao Senado Federal e darão entrada
em seu Protocolo Legislativo.
Parágrafo úníco. Caso o Banco Central do Brasilconstate que a documentação não é suficiente para a sua análise,
solicitará ao Senado Fe.deral, imediatamente e de uma só
vez, a complementação dos documentos e informações, fluindo, a partir do atendimento das exigências, novO prazo de
até 10 (dez) dias para seus pareceres previstos nesta resolução.
Art. 14. Os contratos relativos às operãções de crédito,
de que trata esta resolução, deverão ser remetidos ao Banco
Central do Brasil, no prazo máximo de trinta dias após sua
efetivação, para efeito de registro e controle.
Art. 15. A inobservância das disposições da presente
resolução sujeitará a Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivos autarquias às sanções pertinentes,
cabendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente
fiscalização, no âmbito dos mercados financeii'Os e de capítais,
nas formas previstas na lei.
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Art. 16. O montante e os· serviços das dívidas a serem
refiilanciaâas nos termos da Lei n"' 8.388, de 1991, serão computados nos limites definidos nesta resolução.
Parágrafo ünico. No exercicio fiilanceiro em- que forem
apreciados os pedidos de celebração dos contratOS de refinanciamento definido caput deste artigo, o Senado Federal não
levará em conta os limites definidos no art. 3"' desta resolução.
Art. 17. -Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
que, a partir da data da assinatura dos contratos de refinanciamento a que se refere a Lei n~ 8.388, de 1991, e até 31 de
dezembro de 1998, emitirem títulos da dívida pública mobiliária, exceto aqueles _destinados ao atendimento dos preca~
tórios jUdiciais prev-istos no· art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, teráo tOdo o saldo a que se refere
o art. 1" da referida lei imediatamente considerado vencido,
podendo ter executadas as garantias_ que lhe dão respaldo.
Art. 18. Para efeito do disposto no art. 2"' da Lei n"'
8.388. de 1991, é fixado o limite de 11% (onze por cento)
da Receita Líquida Real, definida no §1'? do art. 3"' desta
resolução, para os primeiros 12 (doze) meses da assinatura
do contrato de refinanciamento.
Parágrafo único. Após o período a que se refere o caput
deste artigo, o limite será de 15% (quinze por cento) daReceita Líquida Real.
Art. 19. Ficam os Estados. o Distrito Federal e os Mu~
nicípios autorizados a emitirem os títulos públicos especiais
com características,_condições, finalidades e montantes exclu~
sivamente previstos no art. 39, da Lei n"' 8.388, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 20. Esta resolução entra em vigor na- data de sua
publicação.
Art. 21. Ficam revogadas as <!isposições em contrário.

PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 7 DE 1992
Sala das Comissões, 9 d~. junho de 1992. - Ruy Bacelar,
Presidente em exercício - Raimundo Lira, Relator - Elcio
Alvares - Ronan Tito - Ronaldo Aragão - José Eduardo
- Esperidião Amin- Junia Marise -- Meira Filho- Henrique Almeida - Nelson Wedekin - Pedro Simon - Dario
Pereira ---José Richa.
O SR. PRESII>ENTÉ (Mauró Benevides) ::- O Expediente lido vai à publicação.
_
c - ·• ·
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 83, DE 1992
Isenta de contribuição para a seguridade social e
entidade beneficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menciona:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica isenta de contribuições para a seguridade

social a entidade beneficente de assistência sOcial que atenda
aos seguintes requisitos:
- I -seja reconhecida como de utilidade pública ft~deral,
estadual ou municipal;
II- seja portadora de Certificado âe Enficfaâe derins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social;
III- promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional e de saúde, a menores, idosos, excepcionais e
pessoas carentes;

_ Junho de 1992

IV -não percebam seus diretores, sócios, instituídores
e benfeitores, remuneração _e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e
V -destine, no rninúno, a totalidade do inontante das
contdbüiçOes sodiis não recolhidas aO atendimerito gratUito
e indiscriminado de suas finalidades, aplicando integralmente
o eventual resultado operacional na manutenção e desenvol~
vimento de seus objetivos inStitUcionais.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo só
poderá ser concedida à entidade requerente, não se estenw
dendo a outras que tenham personalidade jurídica própria,
mesnio ligadas diretamente ou ind_iretamente à requerente.
- Art. 2° Assegurados os direíios a:dquiridos às entidades
já iSentas, a entidade não beneficiada deverá-requerer à Previdência Social, que terá o pnzo de 30 (trinta) dias para o
reconhecimento da isenção, passando a gozar dela no mês
seguinte.
Art. 3o A entidade isenta deverá apresentar a cada 3
(três) anos, à Previdência Social, o Cer.:ificado de Fins Filantrópicos do Conselho Nacional de Serviço SOCial, estando ainda sujeita, a qualquer época, à inspeção do referido Conselho.
Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publiw
cação.
Art. 5'? Revogamwse as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto tem por finalidade regulamentar o
§ 7• do art. 195 da Constituição Federal de 1988, que reza:
"§ 79 São isentas de contribuição para a Seguriw
dade Social as entidades beneficentes de assistêncía:
social que atendam às- exigências estahelecidas em lei".
A proposição visa, porfanto, ~ conferir aplicabiw
lidade e eficácia aO referido díspositívo constitucional,
ao especificar ·as exigências a serem atendidas pelas
entidades privadas de assistência social para que façam
jus ao benefício da isenção: Afigura-se, a nosso ver, inquestionável a importãncia do
papel desenpenhado pelas entidades assistenciais privadas no
esforço de atenuação d_as carências sociais, especialmente num
país marcado por extensos contigentes poopulacionais mergu~
lhados em formas agudas de ignorância e pobieza.
Na qualidade de coadjuvantes da ação estatal merecem
tais entidades todo o apoio e incentivo do Poder Público,
não somente como forma de viabilizar-lhes a autosuficiênciã
financeira, mas também como meio de garantir um padrão
mínimo de qualidade dos bens e _serviços sociais por elas prestados.
Cabe ressaltar que os requisitos propostás, além de justos
e razoáveis, não descuram de preocupação com distorções
que a experiência já demonstrou devam ser combatidas, como
é o caso do teor do parágrafo único do art. 1"'. que visa a
coibir fraudes e desvios de finalidade que se tornaram muito
comuns na vigência de legislação anterior.
Assim se.ndo, contamos com a sensibilidadesocial e espírito público dos ilustres Pares nesta Casa, para que a proposição receba o apoio imprescindível à sua conversão em diploma legal, com o que estaremos contribuindo para o aprimoramento da legislação de proteção social em nosso país.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Senador Nelson
Wedekin.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEJ?ERATIVA DO BRASIL

Art. 195. _A seguridade social ~rá financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 79 São_is_entaS de contribuição para a se-guridade social
as entidades_ beneficentes de assistência ·social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
' ' ' ''~·O~-·~~' O O~~~ OYo O m

0,0 O 0.0~ 0.>-0 o • 0 0 0,0~ O o o

• • O~--~-~ o oÇ~~~-~~~~- O

(A Comissão de Assuntos Soiciais·-:......:. ·aecisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1992
Estende a competência da Justiçado Trabalho (art.
114 da CF).
-

O Congresso Nacional decreta:
_ ___
Art,_ 1" Compete ã Justiça do Trabalho conciliar e julgar
os dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de___trabalho ou acordos_ coletívos de trabalho,
mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato
de trabalhadores e empregador.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
1. O art. 114 da Constítuição Federal atribui competência à Justiça do Trabalho para

"conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos
entre trabalhadores_ c empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da adrninis.traçÃ.O pública dircta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal,
dos Estad_o_s e da União, e~ na forma da tei, outras
controvérsias _decorrentes dél relação de traba\ho, bem
como os litígiosque tenham origem no cumprimento
de suas próprias sentenças, inclusive ·coletivas."
2. Porque os-dissídios sobre o chamdo ''desconto assistencial", isto é, aqueles comcernentes ao recolhimento de
contribuições em favor do sindicato de trabalhador~-S instutuídas em convenções, coletivas, não se travam entre empregado e empregador, mas entre sindicatos ou entre empregador
e sindicato, como, airida, porque não há lei que corifira competência à Justiça do Trabalho para tais litíg~os, o Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que competente
para essas questões é a Justiça Estadual,e não Justiça Especial.
Exemplificativ-O dessa orientação é o Acófdão relatado pelo
eminente Ministro Moreira Alves, no RE n• 013101381210,
originário do Superior Tribunal de Justiça. No voto vitorioso,
em parte transposto para a ementa do Acórdão, está afirmado
pelo douto Relator:
"1. O acórdão recorrido, s_eguindo a orientação
que se tomou dominante no_ Tribunal a qU<h deu pela
competência, no caso, à JUstiça do Trabalho, por aplicação analógica de uma das alterações que o artigo
114 da Constituição Federal introduziu n(!. competência
daquela Justiça: a de que lhe compete- o_ julgamento
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dos litígios que tenham origem no cumprimento de
suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
Sucede, porém. que só se aplica a analogia quando,
na lei, haja lacuna, e não o que os alemãs denominam
"silêncio eloqüente" a(beredtes Schw~igen), que é silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única
a que se aplica o preceito legal. não se_ admitiru;lo_,
portanto, aí o emprego da analogia.
No caso, o litígio entre sindicato de empregados
e empregador sobre o recolhimento da contribuição
estipulada em convenção ou acordo coletivo diz respeito a preten_ção que só indiretamente decorre de _relação
de trabalho. Essa hipótese, que não está embarcada
pela primeira parte do artigo 114 da Constituição, Se
situa entre as "outras controvérsias decorrentes da relaçãÕ de tiã.báiho"" a· qUe o mesmo dispositivo constitucional deixa ao legislador ordinário -a faculdade de estender a elas a competência da Justiça Trabalhista,
o que não ocorre com a previsão da parte final desse
mesmo artigo 114 que já fixa a competência dessa Justiça especializada para o julgamento dos" litígios que
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas". Essa parte final se adstringe à execução das sentenças tr~balhistas que a comportam, bem como à ação de cumprimento para a observância da sentença .coletiva, e obserya_o princípio de
qu_e cabe à Justiça, -de que emanou a sentença a ser
cumprida, resolver os litígios que tenham origem no
cumprimento delas.
Portanto,_ ao n.ão se referir a·_ artigo 114 da Constituição, em sua parte final, aos litígios que tenham origem _em __convençõe_s _ou acordos coletivos, utilizou-se
ele do "silêncio eloqüente", pois essa hipótese_ já estava
alcançada pela previsão anterior do mesmo artigo, ao
facultar ã lei ordinária estender, ou não, a competência
da Justiça do Trabalho a outras controvérsias_ decorrentes da rela_ção de trab_albo_ainda que indirctamente.
Em conseqüénciã-,--e rião havendo lei que- atribua
competência ã Justiça Trabalhista para julgar relações
jurídicas como a sob exame. é competente para julgá-la
a JustiÇa Comum.
2. Em face do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para declarar competente
para julgar o feito em causa a Justiça Comum, a que
pertence o Juízo_susci_tante do confljto/'_
3. Como se deduz dessa decisão, há divergência entre
o Superior Tribunal de Justiçae o Supremo Tribunal Frederal.
com o reprecussão natural sobre o ânimo de Juízes de primeira
instância, que se têm encontrado na contigência de julgar
a matéria. Consoante se vê, também, do aresto reproduzido,
a Corte supremaentendeu, conclusivamente, que, "nâo havendo lei que atribua competência à Justiça Trabalhista para julgar
relações jurídiCas como a sob exame, é competente para julgá-la a Justiça Comum".
Por isso, e visto que "o litígio entre sindicato de_ empregados e empregador sobre o recolhimento da contribuição
estipulada ~m co'nvenção ou acordo coletivo diz respeito a
pretensão que_só indiretamente decorre da relação de trabalho", e assim "se situa entre aS "outraS controvérsias âecorrentes da relação de trabalho", e que Q mesmo dispositivo
constitucional deixa ao legislador ordinário a faculdade.. de
estender a elas_ a competência da Justiça Trabalhista"- é
oportuna e necessária a lei sugerida no presente Projeto.
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4. Uma lei definindo qual a Justiça competente, como - ou acordos cole ti vos, utilizou-se ele do "silêncio eloqüente",
previsto no art. 114 da Constituição, para jUlgar tais litígios, · pois essa hip6tese já estava alcançada pela previsão anterior
do mesmo artigo, ao facultar à lei ordinária estender, ou não,
evitará os conflitoS-já ocoiridos e, conseqüentemente, dimi~
a competência da Justiça do Trabalho a outros controvérsias
nuirá a sobrecarga de processos no Supremo Tribunal Federal
decorrentes da relação de trabalho, ainda que indiretamente.
e no Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, estendendo
Em conseqüêncía, e não havendo Iei que a-tribuã-compea competênCia da Justiça do Trabalhoaos dissfdios oriundos
tência à Justiça Trabalhista para julgar relações jUrídicas como
do cumprimento de convenções -coletivas de acrdos coletivos
a sob exame, é competente para julgá-la a Justiça Comum.
pará com que seja eles decididos pela Justiça especializada
Recurso extraordinário conhecido e provido.
em Direito do Trabalho, obviamente mais adequada poara
conciliá-los e julgá-los.
ACÓRDÃO
5. Em conclusão: o Projeto comprementa o quadro do
direto positivo e atende a uma necessidade social, sobretudo
VistOs, relatados e discutidos estes autos, acordam os
porque outorga competência à Justiça do Trabalho não apenas
Ministros--da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
para as· causas relativas a desconto assistencial, mas para todas
na conformidade da ata do julgamento e das notas taqufgraaquelas atinentes à inObservância de contrato coletivo de traficas, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
balho ou acordo coletivo de trabalho.
e lhe dar provimento.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Senador JosaBrasília, 4 de junho de 1991. -Moreira Alves, Presidente
phat Marinho.
e Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
O Senhor Ministro Moreira Alves: o acórdão recorrido,
FEDERATIVA DO BRASIL
prolatado em conflito de competência, tem o teor seguinte:
. "O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (Relator) Art.114. Compete_ à Justiça do Trabalho conciliar e jul- Sr. Presidente, -estabelece o artigo 114 da vigente Constigar os dissídios "individuais e coletivos entre trabalhadores
tuição Federal a competência da Justiça do Trabalho para
,e empregadores, abrangidos os entes de direito público exter- '--conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre
no e da administração pública direta e indireta dos Municípios,
trabalhadores e empregadores ... ", e "outras controvérsias dedo Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma
correntes da relação de trabalho, bem como os litígios que
da lei outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento
fuclusive coletivas''.
de suas próprias sentenças inclusive coletivas.
Ora, no caso, não e-xiste nenhum dissídio entre traba§ 1~ Frustada a negociação coletiva, as partes poderão
lhador e empregado e não se trata de controvérsia decorrente
eleger árbitros.
de relação de trabalho ou de litígio originado no cumprimento
§ 2~ Recusando-se qualquer das partes à negociação ou
de sentença. Referido texto constitucional não confere à Jusà arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar tiça do Trabalho competência para ·aprecíar e julgar ação de
dissídio coletivo, podendo à Justiça do Trabalho estabelecer cumprimento de convenção coletiva de trabalho movida connormas e condições, respeitadas as disposições convencionais
tra empregitdór, visandO o -desconto de contribuição-assistene legais mínimas de proteção ao trabalho.
cial, se se trata de simples convenção firmada pelas partes
_e sem homologação da justiça obreira. Como, na espécie,
a contribuição decorre de acordo coletivo celebrado entre
DOCUMENTOS ANEXADOS PELO AUTOR
Sindicato e empregador, sem qualquer sentença ou interfeM
AO PROJETO
rência da Justiça do Trabalho, e não existe nenhum dissídio
ou litígio entre trabalhador e empregado, a competência é
da Justiça Comum EstaduaL Já pela SUmula n~ 87 do extinto
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
TFR ficou estabelecida esta competência-, com suporte no
SERVIÇO DE JURISPRUD.êN{;lA
DJ de 28-6-91
entendimento de que a cobrança de c_ontribuição sindical não
Ementário n9 1.626-3
representa relação de trabalho sujeita à apreciação da Justiça
do Trabalho e, com o advento da atual Constituição Federal,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N• 13101381210
não houve qualquer mudança na natureza jurídica_da referida
Origem: São Paulo__
contribuição.
Relator: Ministro Moreira Alves
Conheço do conflito e declaro competente o MM. Juiz
Recorrente: Ministério Público Federal
-_de
Direito
da 2• Vara da Comarca de Avaré-SP, o suscitante.
Recorridos: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de A varé e
O
EXM•
SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO Imobiliária Trab_ulsi Ltda.
Sr. Presidente, dou pela competência da Justiça do Trabalho.
EMENTA: Conflito de competência. Litígio entre sindiFarei anexar cópia do voto que proferi, nesta assentada, no
cato de empregados e empregadores sobre o recolhimento
CC n~ 696-PR, e, que sustentei a tese no sei::ttido de que,
da contribuição estípulada em convenção ou acordo coletivo
mesmo não estando a convenção co16tiva de trabalho homolode trabalho. Interpretação do artigo 114 da ConstituiÇão Fegada pela Justiça Trabalhista, é desta a competência para
deraL
-processar e julgar as ações de cumprimento com base em
-Distinção entre lacuna da lei e "silêncio eloqüente"
tais convenções.
.
desta.
DO_!!_! pciis, pela éompetênCia da Justiça do Trabalho.
-Ao não se referir o artigo 114 da Constituição, em
O EXM• SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO sua parte final, aos litígios que tenham origem em convenções
Senhor Presidente, na verdade, a competência da Justiça dà
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Trabalho, ex vi do disposto no art. 114 da Constituição, em

casos como este, decorre de sua competência para executar
as suas decisões, inclusive coletivas (CF, 1988, ait. 114, parte
final). Dir-se-á, então, que, se a coilvériç-ão coletiva de trabalho não foi homologada pela Justiça do Trabalho, não seria
desta a competência para as ações_de cumprimento com base
em tais convenções.
Esse entendimento, entretanto, Senhor Presidente, funda-se numa interpretação mer'ahléhte literal do dispositivo
constitucíorial mencionado e não atenta parà aspectos outros
da questão, que devem ser considerados, pois o direito é
um todo orgânico e as normas legais não podem ser interpretadas isoladamente.
EquaCiono a contrOVérsia.
No CC n\> 412wRS, de que fui relator, decidiu esta Egrégia
1~ Seção:
"CONS:riTUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
COMPETêNCIA. SINDICATO- CONTRJI3UIÇÃO- DISSÍDIO COLETIVO. CONVENÇÃO COLETIVA.
I - A competência para õ processo e julgamento
das ações de cumprimento de sentenças normativas
havidas em dissídios coletivos e convenções coletivas
- contribuições devidas a sindi~tos e resultantes de
co_nvenção coletiva de trabalho ou de dissídios coletivos
- é da Justiça do Trabalho, tepdo em vista a inovação,
em termos de competência, inScrita no art. 114 da Consw
tituição de 1988.
II- Conflito negativ9 de compelência Julgado imw
procedente. Competência1, no caso, da Junta de Conciw
ilação e Julgamento de Taquara- RS, suscitante."
(DJ 2-10-89)

*"'f***

Dirwse-á, entretanto, que; a competência- do Juízo Traba-lhista será, apenas, -para as- ações de cumprimento de sentença
normativa, vale dizer, sentença proferida em dissídio coletivo
e não para as ações de cumprimento de convenção coletiva
ou acordo coletivo, já que, Destes dois últimos, não se estará
dando cumprimento a orná sentença do Juízo Trabalhista.
A objeção, ao que me parec-e, é irrelevante.
A convenção coletiva, fonte de direito, tendo em vista
o seu conteúdo normativo, assim criadora de norma, incide
sobre os contratos de trabalho individuais de trabalhadores
por ela abrangidos. Deve ela, sabemos todos, proceder ao
dissídio coletivo. Este, aliás, somente- Será instaurado no caso
de fracassar e autocomposição (CLT, art. 616, § 1•). A solução
junSdicional, pois, dar-se-á na hipótese de frustar-se a negociaw
ção, legitimado o sindicat.o, pelia Constituição" de 1988, a- suscitar o dissídio coletivo (CF, 1988, art. 114, § 2•).
Esclareça-se, de outro lado, que, enquanto a convenção
coletiva é o acordo celebrado por sindicatos representativos
de categorias económicas e profissionais (CLT; ã.rt. 616), o
acordo coletivo é firmado pelo sindicato. de empregados com
uma ou mais empresas da correspondente categoria económica. Aquela, a convenção coletiva, abrange as empresas representadas pelo sindicato pat~onal e os empregados representados pelo sindicato profissional que firmou o pacto. Este,
o .acordo coletivo, aplica-se ao--âmbito da empresa ou dás
empresas acordantes. No acordo coletivo, portanto, não há
a participação do sindicato patronal.
É .vêrdade que, diante do que está iriscrito ·rto ait Si>,
VI, da Constituição, há quem afirme a im1:lossibilidade de
a empresa participar do acordo coletivo. A iriterpretação har-
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mônica, entretanto, dos artigos 89 , VI e 79 , XXVI,_ conduz
a conclusão outra (João de Lima Teixeira Filho, "A Empresa
e a Negociação Coletiva na Nova ConstituiçãO Federal", Revista LTr, jan/89, pág. 1). Esta questão, entretanto, não é
relevante para o deslinde da controvérsia posta nestes autos.
Aqui, o que é importante ressaltar é que a natureza jurídica da convenção coletiva e do acordo coletivo não difere
da natureza jurídica da sentença normativa. Porque, "como
ninguém ignora", ensina Délio Maranhão; "sentença coletiva
e contrato coletivo equiparam-se pela normatividade que lhes
serve de traço característico, razão pela qual a doutrina alemã
chamou a sentença coletiva de contrato coletivo forçado".
(Délio Maranhão, Arnaldo Sussekind e Segadas Viana, "Instituições de Dir.-do Trabalho", Lív. Freitas Bastos, 6~ ed.,
1974, 111925).
Para o eminente Juiz Ari Rocha, "é substitutiva e constitutiva a sentença normativa de n.atureza económica. Substitutiva porque, de certo modo equivale a ''uma convenção
coletiva forçada, ou seja, imposta à categoria" (Geraldo Bezerra de Menezes, "Dissídios Cole_tivos do Trabalho _e Direito
de Greve", pág. 125) (Ari Rocha, "Dissfdio Coletivo", Revista Brasileira de Direito PróceSSUar', 28/37-62, 49).
. Convenção coletiva de trabalho (CL:T.~ açt. 611) e acordo
coletivo (CLT, art. 611, § 19 ), espécies do gênero acordos
normativos (Am_auri Mascaro Nascimento, ''Direito Sindical",
LTr Editora., 1984, 2~ed., pág. 257) têm, na verdade, natureza
jurídica idêntica à natureza jurídica da sentença normativa,
send,o esta "a soluÇão processual de um conflito de
interesses: substitui a solução contratual que não póde ser
reã.Iizáda, ou seja; a convenção coletiva. São, ambos, instrumentos jUrídicos de composição de conflitos da mesma natureza.: que se equivalem e visam ao mesmo fim". (Délio Maranhão, "Dir. do Trabalho", FGV, Rio, 1988;pág. 325).
Assim posta a questão, não seria lógico e nem sensato
dar-se pela competência da Justiça do Trabalho para as ações
de cumprimento baseadas em sentenças normativas e pela
competência da Justiça Comum estadual para as ações de
cumprimento com base em acordos iiormativos n~ó- homologados pela Justiça Trabalhista. Haveria, inclusive, a possibilidade de interpretações conflitantes entre os dois ramos do
Poder Judiciário, com eVidente prejuízo"parã Odireito coletivo
e para o Poder Judiciário.
Ora, idênticos nas_conseqüências e nos efeitos_ jurídicos,
porque a natureza jurídica da sentença coletiva é idêntica
à natureza jurídica dos acordos normativos, deve-se emprestar
interpretação analógica ·ao dispoSitivO constituCiOnal inscrito
no art. 114, parte final, da Constituição; neste caso. não estaríamos partindo de uma norma legar para a criação de norma
jurídica nova para aplicação a uma situação diferente da previSta na lei, mas. simplesmente, estaríamos, a partir de um
texto legal, fazendo incluir uma situação ariáloga, embora
não referida expressamente no texto. Não há, em caso assim,
a criação de direito novo, já que, rieSse tipo de interpretação
denominada análoga, apenas se completa o alcance_ do direito
existente. Ora, fatos de igual natureza devem ser regulados
de modo idêntico, lembra Carlos Maximiliano, com apoio
em Ferrara (Carlos Maximiliano, "Hermenêutica e Aplicação
do Direito", Forense, 10~ ed1• pág. 209). É que, ubi eadem
legisratio, ibi eadem legis dispositio, proclamavam os romanos,
o que, em vernáculo, quer dizer: "onde se depare razão igual
à da lei, ali preValece a disposição correspondente, da norma
referida". (C. Maximiliano, ob. e loc. cits.). Tem-se, nesse
tipo de interpretação, vale invocar a lição de Paula Baptista,
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a aplicação da lei "a casos novo~, e não previst~s pÕr el~,
nos quais se dão os mesmos mottvos fundam~nta1s e. gera1s

que no caso previsto", fundando-se a extewnsao da let, neste
caso "não tanto na vontade do legislador deduzida de suas
pala~ras (mente legis),como na harmo~i_a orgânic_a do direito
positivo com o científico: é um do~ metas
~~pnr as lacu?~s
da lei escrita a respeito_ de ce~tos fa_t<?S S~Jettos ao domtmo
do direito em sua uniVersafidade". (Francisco de Paula ~ap
tista, "'Hermenêutica Jurídica'', Edição cuidada _por Alctdes
Tomasetti Jr., Ed. Saraiva, 1984, págs. 41/42).
_
Do exposto, com a vénia-dos eminentes colegas que nao
pensam assim, declaro a competência, no caso, da Junta de
Conciliação e Julga~ento." (fls. 33/39); , . . •.· . .
.
Contra essa declSão ínterpós o Mtmsteno Pubhco Federal
recurso extraordinário, que foi admitido por este despacho
(fi. 53):

ct:
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Recentemente, essa orientação foi adotada no Ag.
133.659-5- SP- DJU de 12-4-91, pág. 4.148, pelo
eminente Min. Celso de Mello.
·Somos, pois, pelo cOnhecimento do_ r~curso e pelo
seu provimen.to, patã: Se declarar competente para ap~~ciar o _feito-a Justiça Corriufu:"
É o relatório.

-vOTO
O SENHOR MINIS~RO MOREIRA ALVES (Relator)

1. O acórdão recorrido, seguindo a orientação que se
toinou dominante no Tribunal a quo, deu pela competência,
no Caso, à Justiça do Trabalho, por aplicação analógica de
uma das alterações que o artigo 114 da Constituição Federal
introduziu na competência daquela Justiça: a de que lhe compete o julgamento- dos litígios que tenham_ origem no cumpri"Com fundamento na alínea a, do_pe_qnjssivo consmento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
titucional, o Ministt~rlo Público Federal manifesta re~ Sucede, porém, que só se aplica a analogia quando, ~a
curso extraordinário ao v. acórdão da E:grégia '.p!jmeira
leí, haja lacuna, e não o que os alemães denominam ''silêncio
Seção que tleu pela competência da Jus~iça do_T~ab~~ho
eloqüente (beredtes Schweigen)~ que é o silêncio que traduz
para processar e julgar aç_ão_ajuizada por sin':Jicato conque a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito
tra empresa privada objetlvando o cumpnmento de
legal, não se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia.
cláusula estipulada em convenção coleti.~a_de. t~ªb3:!hC?.
No .caso, o litígio entre sindicato de empregados e empre~
Argüi, em síntese, que o aresto impugnado contragador sobre o recolhimento da contribuição estipulada em
riou o art. 114 da Constituição da República, "eis que
convenção ou acordo coletivo diz respeito a pretensão que
a contribuição in specle não decorre de relação de emsó indiretamente de_corre de relação de trabalho. Essa hipó~
prego, nem tem origem em cumprim~nto _de .sentença
tese, que não está abarcada_ pela _primeira-_p~rte do artjgo
da Justiça do Trabalho, incomportand(!_estender com~
114 da Constituição, se sítu·a:· entie- as "outras ·controvérsias
petência ex ration~_ ~ateriae".
~
·
deçorrentes da re_la_ção de trabalho" a que o mesmo dispositivo
O tema constitucional suscitado pelo recorrente
constitucional deixa ao legislador ordinário a faculdade de
foi ampiamente_-Ciiscutido na deci~_á_9 sob censura~ que
estender a elas a competência da Justiça Trabalhista, o que
refoimulou anterior diretriz juriSj)rUdencial, plac1tada
não ocorre ,com a previsão da parte final desse mesmo artigo
pelo STF, ao argumento de que a ~ar~a ~e 1988, no
114 que já fixa a competência dessa Justiça especializada para
citado art. 114, modificou substanCialmente a compe_o julgamento dos "litígios que tenham origem no cumprimento
têncüi sobre a matéria.
de suas próprias sentenças, inclusive coletivas". Essa parte
O ·assunto é polémico' e logicamente demanda o
final se adstringe à execução das sentenças trabalhistas que
pronunciamentO da Corte Constituciona~, que d_irá em
a comportam, bem como à ação de cumprimen~o pa~a a obs.erforma definitiva do verdadeiro alcance e sentido do
vância da_ sentença coletiva, e observa o prmcípto de que
preceito dado como vulnerado.
- cabe à 'Justiça, de que emanou a sente~ça a ser comprida,
À vista do exposto, admito o recurso.
resolver os litígiOs qUe tenham origem no cumprimento delas.
Publique~se."
· Portailt0 1 ao ri.ão se referir ó ~artigo 114 da _Constituição,
erii. sua parte final, aos litígios-que tenham origem em convenA fls. 59/60, asSim' Se ·martifesfâ à 'I~f~Ctiradoria-der~ti
ções ou acórdos coletivos, utilizou~se ele do ~'silênçiO ,e~o-qüen
da República, em parecer dO Dr. Arthur de Castilho Neto:
te", pois essa hipótese já estava alcançada pela previsão-ante"Trata-se de recurso extraordinário inteiposto
rior do mesmo artigo, ao facultar à lei ordináriã. estender,
com fundamento na alínea a, do inciso III, do art.
ou não, a competência da Justiça do Trabalho a outras contro102 CF onde se sustenta a ofensa do art. 114 da C.F.,
vérsias decorrentes da relação de trabalho, ainda que indiretapo/part~ da decisão recorrida que reconh~ceu a compe- · mente.
__
tência da Justiça do Trabalho para obngar ~mpresa
Em cons-eqüência, e não havendo lei que atribua compe~
a recolher contribuição sindical a que se obngÇ>u em
tência à Justiça Trabalhista para julgar relações jurídic~s com<?
convenção de acordo coletivo do trabalho.
·
__ a. sob exame, é competente para julgá-la a Justiça C"omum.
· A matéria foi já apreciada pela Egrégia 2~ TUrma
2. Em face do exposto, conheço do presente recurso
do Supremo Tribunal Federal no ~ 115.948-1 - S~,
e lhe dou provimento para declarar competente para julgar
ainda sob a vigência da Carta antenor, sob a alegaçao
o feito em Causa a Justiça Comum, a que pertence o Juízo
de infringência do art. 142:
.
.
.
suscitante do conflito".
"Competência. Ação movida por Sindicato de em~
EXTRATO DE ATA
pregados contra o empregador, para cobrança de_ I?er~
RE 131.013-8-SP
centual fixado, a seu favor, em sentença normativa.
Rei.: Ministro Moreira Alves. Recte.: Ministério Público
A competência da Justiça do Trabalho _decorre d_e conFederal. Recdos.: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Avatrovérsias em que se discute uma relação de trabalho
ré e Imobiliária Trabulsi Ltda. (Adv.: Esber Chaddad) . .
e não como no ·ca-so "Cortcteto~ qU.átido a pretensão
Decisão: Recurso extraordinário conhecidO" e- pr<?_vido.
s~mente indiretamente é oriunda dã.qUela (rei. Ministro
Unânime. 1~_ TUrma, 4~6--91.
Carlos Madeira, DJ, 23-4-88, pág. 24.174)."
··
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Presidência do Senhor Ministro Morejra Alves. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Octavio Gallotti, Sepúlveda

Pertence e Celso de Mello.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Moacir Antooio

Machado da Silva. Ricardo Dias D!J~s:f:~,, ~~cretário. (À Comissão de Con~stituição~ Justiça e Cidadania
- decisão terminatiiia.)
·
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica conCedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
lista de oradores.
Concedo_~ pal~vr~ -~~-nobre Senador José Eduardo.

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR:Pronuricia <fseguil\'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais
lidos_serão publicados e remetidos.às_comissões competentes.
de hoje estão notíci3ndo o encontro do diretor-gerente do
Do expediente lido, consta o Projeto de Decreto LegisFundo Monetário Internacional, Michel Cãffidessus, com dirilativo n~ 63, de 1992, que por tratar de matéria referente
gentes sindicais brasileiros. Essa notícia precisa ser a:ilalisada
a ato internacional, em obediência ao art. 376, c, do Regia partir de dois prismas.
mento Interno, terá, perante a Comissão de Relações ExteO primeiro deles é a maturidade alcançada pelos sindicariores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebilistas brasileiros, hoje em dia capazes de entender que o FMI,
mento de emendas, após o que a referida Comissão terá quinze
sempre considerado uma espécie de famigerado inimigO do
dias, prorrogáveiS por igual período, para opinar sobre a matépovo brasileiro, não é um monstro que mata os trabalhadores
ria. Findo esse prazo, sem parecer, a proposição entrará em
de fome ou engole criancinhas. Para isso, pode ter contribuído
Ordem do Dia nos_ termos do art._ 172, II, c, do Regimento
óastante a simpatia demonstrada pelo visitante, mas, certaInterno.
mente, essa nova disposição" para o diálogo, demonstrada peO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presilos representantes dos trabalhadores brasileiros; prova, no
dência recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso n\'1
mínimo, que não há maís tirita desconfiança niútua construída
438, de 10 do corrente, encaminhando, a título de colaboração,
apenas pelo precOnceito cego e pela teimosia estéril. A abercópia de anteprojeto de lei dispondo sobre o Estatuto Jurídico
tura para o diálogo, demonstrada pelos presidentes da Força
e Normas de Licitação- e- Contratos no âmbito da AdminisSindical, Luiz António de Medeiros; da CUT, Jair MeneguelTi;
tração Pública, bem como cópia da Decisão Plenária n\'1 293,
e da CGT, Francísco Canindé Pegado, precisa ser registrada
daquela Corte de Contas, qUe o aprovou.
e exaltada desta insigne _tribuna.
_
O expediente será encaminhado, para exame e proviO segundo prisma é a contribuição política dada pelodências que julgar cabíveis, à Comissão de Constituição, Jus-principal representante do outro lado da reunião noticiada
tiça e Cidadania.
pelos jornais. O diretor-gerente do FMI não faz nada mais
, âe 1992).~
(Diversos n'
do que muitos de nós aqui deveríamos estar fazendo. Ele
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi. encami- se: reun_iu com empresários, políticos e- o Presidente da República Fernando Collor de Mello, -ritas·tambfim se- dispôs a
nhado-à publicação Parecer da Comissão de_ Assuntos Econóir até os sindicalistas, em seus próprios- Sindícatos ·para dizer
micos, cOncluindo favoravelmente _a._Q __Projeto- de Resolução
a eles 1 diretamente, qual é seu ponto de vista a resp~ito do
n"' 7, de 1992, nos termos de substitutivo que oferece. problema que diz respeito -a tódos, a questão do pagamento
A matéria fíC3fã-sobre a mesa durante cinco sessões ordida dívida externa brasileira. Temos de fazer urna autocrítica
nárias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
a reconhecer que muitos de nós não acreditamos, sequer,
II, d, do Regimento Interno.
ser
-possível i..ima conversa madura e desarmada com alguns
O S1l-,- '!',RESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encal)l.Ísetores da sociedade brasileira, considerados radicais no tratanhado à publicação Parecer da Comissão de Assunto:; Ecop.ô-_
mento da díVida. Michel Camdessus veio do exterior para
micos, concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução
noS demonstrar como é preconceíú.J.oso esse nosso "te(nor,
no 27, de 1992, que autoriza o Governo do Estado de Minas
Ele foi ao Maracanã, adorou o jogo de futebol, aplaudiu
Gerais ia tti:fn-sferir os iecursós aprovados pela Resolução do
ds gols do artilheiro do Vasco da Gama, Bebeto, mas não
Senado 'Fe'deral n"' 377, de 1987, do Município de Almenara
descuidou de cumprir seu papel político, ao procurar, pessoalpara o Município de Governador Valadares.
mente, as pessoas que podem âecidir ou, mesmo, influir, de
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordialguma forma, na remoção dos obstáculos que impedem o
nárias, para recebimento de erri~ndas; nos termos do art. 235,
retorno do Brasil aos trilhos normais do desenvolvimento ecoII, f, do Regimento Interno.
nómico.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meNessas reuniõ~s cOm políticosy empresários e sindicalissa, requeri.mento que seráJido pelo Sr. 1~ Secretário.
tas, o diretor-gererite do FMI tein dito que aprOVOu o progra:.
ma brasileiro, me~mo sabendo _ser ele "coxo", por ter uma
É lido e aprovado o seguinte:
perna mais comprida do que a outra. E a perna-- cU-rta, com
: . REQUERIMENTO N' 381, DE 1992
calcanhar de Aquiles e tudo, é, justamente, a questão do
ajuste fiscal. Em todas essas reuniões, o Sr. Camdessus tem
Nos termos do art. 43, inciSo II, do Regimento Interno,
procurado dizer aos brasileiros que não é pretensão sua, nem
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa nos
do FMI, interferir, indevidamente, em assuntos de exclusivo
dia 12 e 15 do mês corrente, a fim de participar, na cidade
interesse de brasileiros.
do Recife, de solenidades presididas pelo Governador do Esta. A reforma fiscal - ele fez questão de ressaltar - é um
do _relativas ·a assinatüra de atos concernentes à e_c:;onomia _
assunto que só diz respeito aos brasileiros, cabendo ao FMI
estadual, bem como comparecer a convenções do Partido da
apenas fazer um alerta, dar um aviso: o Brasil só vai conseguir
Frente Liberal para escolha de candidatos nos municípios do
competir no mercado internacional se conseguir elaborar uma
interior pernambucano.
legislação fiscal moderna, compatível com a hoje praticada
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - MB<co Maciel.
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aqui no Congresso para impedir a aprovação da reforma fiscal.
nos outros países do mundo, justamente aqueles que compõem
A distribuição dess_es encargos com os Estados pode terminar
o mercado de consumidores potenciais e eventuais competi~
aleijando a necessária reformulação que precisa ser feita- na '
dores. Ou seja, é evidente, para o FMI, a necessidade que
cobrança de _impostos e _ta~~s._ Outro fato importante, que
o Brasil tem de promover uma profunda reforma fiscaL
Outra coisa- que o Sr. Carndessus t-ein ditO, teiteradas
tem sido lembrado, é que a modificação moderniz3.dõra, que
altera a sistemática _da cobrança de impostos da produção
vezes, a seus interlocutores, é que cada brasileiro precisa conpara o consumo, certamente, ati_nge os interesses do Estado
tribuir com sua própria parcela de sacrifício para essa reforma
como São Paulo, onde se produz muito mais do que se conde impostos. Sei que não é muito popular, principalmerite
some.
para um senador, reconhecer que o FMI tem razão. Mas
Tudo isso, tem lembrado o visitarite, precisa -ser deixado
não há como tirar a razão das palavras de seu diretor-gerente,
da lado, para se pensar no interesse maior, qual seja, a necessiSr. Presidente, Srs. Senadores. Afinal, elas são verdadeiras:
dade que o Brasil inteiro tem -ou seja, o conjunto de todos
se o Brasil não fizer a necessál{a reforma dC seu sistema fiscal,
o País perderá, mais uma vez, o bonde da História. E a situação
os Estados da Federação, náo apenas um ou outro, isoladamente- de se apresentar ao mercado internacional.em condi~
económica se agravará, nessã hipótese, aumentando o nível
ções de competir.
de desemprego e dificultando a vcifOcidade da necessária recu--peração da atividade económica.
Precisamos meditar, súiamerite, sObre essas palavras. Sr.
Jair Meneguelli reconheceu que os dirigentes _sindicais
Presídente, Srs. Senadores. Não para satisfazer o Fundo Moforam ao encontro da Camdessus com intenção de ouvir. E
netário Internacional ou o Sr. Michel C3indessus, mas para
terminaram sendo por ele ouvidos, o que foi considerado
promover o verdadeiro desenvolvi~ento sustentado, .c_le que
por Luiz António de Medeiros um sinal de prestígiO~ Sábias
o Brasil precisa para criar mais empregos, pagar melhores
foram as palavras do presidente da Força Sindical, ao dar
salários, distribuir de_ forma mais j_usta pela sociedade a carga
entrevista aos jornais depois do encontro. Ele disse o seguinte:
dos impostos e baixar as taxas de juros, que têm prejudicado,
"Há alguns anos, gritávamos''fora FMI". Hoje sabemos que
e muíto, os investimentos no setor produtivo da economia.
o caminho é o diálogo". Medeiros está certo também quando
Todos os segment9s da socie_dade precisam _c~mtribuir
.repete Camdessus, dizendo _ser necessário "continuar derrucom sua cota de sacrifício para a reforma fiscal ser, realmente,
bando os muros de Berlim".
modernizadora e poder cumprir sua função precfpua de pagar
Já Canindé Pegado reclamou da retdfica do dirigente
a passagem do Brasil para trafegar no bonde da História.
do Fundo e contou que ele pediu "esforço" dos dirigentes
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes últimos dias têm
para levar os políticos a aprovarem a reforma, agora. Aos
sido ricos em propostas na &rea da reforma fiscal. Mas ao
sindicalistas, como aos empresários e políticOs,_ Camdessus
mesmo tempo, lendo uma revista francesa, Le Nouvel Qbsernão tem dito outra coisa, a não ser que niriguém pode se - vateur, encontramos um artigo de Jacques Julliard sobre a
eximir de dar sua cota de_ sacrifício, pois o PaíS coJllo- um
autodestruição da democracia. O texto é, realmente, imprestodo- portanto, todos sem cx.ceção- é que :terminará sendo
sionante, O impacto de sua leitura começa pelo títulos: "0
beneficiado, com a devastação da obsoleta selva de impostos,
poder não serve para nada". Na linha de cima, antes mesmo
taxas e contribuições, existCritc;; no Brasil nesses últimos anos.
do título do artigo, o autor já faz uma pergunta chocante:
Aos trabalhadores não iriteressa a rnanuteção da crise,
"Democracia: a liberdade vai se destruir a si rheSíiüt?"
com as fábricas fechando as por1as, as vagas diminuindo e
Ein seguida, o autor aborda o tema de forma precisa
os salários sendo aviltados. Da mesma forma, a situação não
e profunda, sem deixar espaço para os subterfúgios-. Ele conspode interessar aos -empresários_, pois. se o sistema fiscal caótata o seguinte: "A democracia, tal qual nós lentamente a
tico de hoje beneficia a Soriegação,-esses empres-ários termielaboramos, arrasou todos os totalitarismos. Agora, ela parece
nam perdendo dinheiro, pOr causa do prejuízo de seus negóatacar o último sistema Sobrevivente: ela mesma. A era dOs
cioS. Camdessus lembrou que o sacrifício do pagamento de
parlamentos, dos partidos, dos governos e do sufrágio uniuma carga fiscal mais onerosa poderá ser o· fim dos prejuízos
versal está chegando ao fim? E poi quais novas formas, uma
que as empresas brasileiras tém registrado em seus últimoS
vez que a democracia direta e a autogestão são utopias?"
balanços. E ele não está certo?
Papel importante nas conversas cbm Camdessus, Sr. PreO texto, propriamente dito, é iniciado, também, de forma
sidente, Srs. Senadores, têm desempenhado Estados e municía~~asadoJa: "Jf\majs no mundo a .d.emocracia se comportou
pios. O visitante sabe muito bem que a rdOima fisál ri.ão- tão bem n,em tão mal como neste fim de século .. Do jeito
pode ser limitada ao âmbito federal. Pois os Estados e municíque vão as coisas, ela está ameaçada de morrer em plena
piOs fora-m beneficiados com novos recUrsos previstos na Consforma".
tituição Vigente, "llão tendo havido a contrapartida da distriA tese dele se baseia no fato de a democracia ter vencido
buição de muitos encargos, que ainda sobrecarregam o item
a direita e a esquerda, mas náo ir bem. Afinal, o número
de despesas da União.
de eleitores _que vão às urnas é, violentamente, cadente na
Aliás; devo lembrar que a Comissão _de Assuntos Econó- América do Norte e na Europa Ocidental. A partir de tais
micos do Senado Federal acaba de aprovar projeto muito
dados, o autor do artigo, gue faço questão de citar desta
bem feitO, relatadO" pelo Senador Raimundo Lira, e bastante insigne tribuna, conclui: "É de seu próprio interior que os
enriquecido com emendas, regulamentando a rolagem de dívi- valores da democracia se debilitam e que suas instituições
das dos Estados._ Ao aliviar os tesouros estaduais, essa nova se enfraquecem. O regime parlamentar está doente: ele só
regulamentação pode ajudar bastante a conseguir dos gover- sobrevive na ficção". Consideio o artigo de Julliard uma leitunadores o beneplácito das bancadas federais de seus Estados ra obrigatória para todos os cQmpanheiros que acreditam ser
na aprovação da reforma tributária.
o sistema parlamentarista de governo a panacéia _capaz de
resolver todos os problemas políticos e institucionais brasi-·
Digo iss_o porque, nas cOnversas com Cafudessus, muita
leiros. Ao contrário do que pensam esses companheiros,
g~nte tem lembrado que os governadores detém força política
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o articulista francês descobriu que "a democracia tende a
O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V.
se encarnar nos homens muito mais do que em assembléias".
Ex~
Não pre_ciso dizer que o descrédito em relação a nossa
Acredito, Sr. Presidente, Srs_. Senadores, que_essa descoativi?a?e _é ma:i!o grande, tam_bém aqui no BrasiL O povo
berta do articulista francês rião' póde ficar limitada à constabraslletro Identifica neste plenáno uma espécie de congregação
tação do que ocorre na Europa Ocidental ou nos Estados
de pesso~s com a mínima disposição para o trabalho produtivo
Unidos, nos países ricos, que fazem parte dD_chamado Primeie o máximo empenho em obter vantagens e benefícios. Esta
ro Mundo. Afinal, ele faz questão de ressaltar que a mesma
indiferença que assalta o _eleitor alemão _bu o_ americano é _ Casa da democra.cia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é vista
co~o o templo onde se pratica o culto desavergonhado à
vivida pelo húngaro ou pelo tcf:tcco. Mesmo na Europa Orienfamigerada "Lei de Gerson", aquela segundo a qual, todo
tal, que acaba de entrar no chamado mundo livre, a atívidade
cidadão tem direito a levar vantagem em tudO.
política está em baixa, p-erdendo, completamente, o crédito
A tragédia desse tipo de descrédito--é que desacreditar
do cidadão comum. A respeito desse assunto específico, a
os políticos pode terminar por levar todos ao descrédito em
tese central do artigo de Julliard é a seguinte: "Quem venceu
relação à atividade_ política eJtl_geral e aO própfio ex6rcíêio
na Europa Oríerital e na antiga URSS não foLã democracia,
das plenas liberdades democráticas.- Afmal, a áeffióccicia é
mas a liberdade:•. Afinal, a abstenção eleitoral_ naqueles paíse
su~sidiária da [orça dos partidos políticos e o panorama partié quase tão grande corno nos países de democracia.tr~_~i_çional.
dário ?O Brasil é desolador. Como, aliáS, em- todos os países
O s-r. Esperidião Amin- PerniitC V. Exa um_aparte?
do Octdente, nos quais se pratica a democracia representativa
clássica, apoiada no exemplo das grandes Revoluções do século XVIII, a Francesa e a Americana-:
O SR- JOSÉ EDUARDO- Ouço V. Ex•
"Os Partidos políticos", segundo escreveu o articulista
O Sr- Esperidião Amin - Senador José ~Eduardo V.
francês, "estão corroídos pelo clientelismo e pela ·co-rrUpção.
Ex~, mais uma vez, traZ ao Sen-ãOo Federal a contribuição
A eles não resta mais do que selecionar o pessoal político,
de um pronunciame!lto ~!:ntado, e -~~sta vez_, além de profun·
tarefa que cumprem cada vez mais de forma defieierite à
do, abrangente. Sena mUito difícil comentá-lo_ aiõôa não conmedida que os _talentos abandonam a carreira públiCa p~ra
cluído. M~s me permito a~uzir àquiiÕ que- já ~UvimóS, dentre
ob~er lu_cr~ em seus negócios privados". Eu mesmo, que fiz
as perplex1~a~es c contrad~ç?es que a "vitória" do capitalismo
trajetóna mversa, saindo dã Iniciativa privada para a vida
sobre o socxahsmo nos oferece, gostaria de oferecer a V. Ex•
pública, preciso reconhecer que grande parcela do descrédito
um fru~o modesto, mas sincero, áa ni.inhã-convicção a respe'ito
da população em relação aos políticos profissionais é injusta.
da reahd~de que vale para a Europa Ocidental, que vale para
Mas ~uito do qu..:! se diz ou se escreve_ a respeito do assunto,
a Somália, que vale para o Brasil, que vale para o FMI,
tambem, é um retrato duro, mas fiel, da realidade.
para a mudança de tom que o Sr. Michel Camdessus exibiu
Só que não adianta ficar n·a simples constatação da realie e~~e aqu~ no Brasil, que_vale para o nosso comport"amento
dade. É preciso reconhecer que isso é muito ·negativo, pode
poltt1co. Nao chega a ser a panacéia do parlamentarismo,
C?ntribuir para _estimular o ~ventureirismo autoritáriO e premas é quase a -expressâo--que se consegue- observar em todos
cisaser_combatldo_com hunuldade e muito empenho. O próesses fenômenos e setores. A competência que o livre mercaprio autor do artigo na revista francesa, Jacques JuUiard, discud?, que o capitalismo permite florescer, não vai sobreviver
te as saídas para esse impasse~ Ele mesmo _é _cético quanto
d1ante da _P?bre~a. A competência vaí i=iC:r-esmagada pela poà :iab~lidade da sobrevivência do regime democrático reprebreza. F01 ISSO que Los Angeles nos mostrou, Seilàdor José
sentativo, tal como conhecemos e praticamos nó Ocidente,
Eduardo. A pobreza é suficíenteme"IJ.te perigOsa, a miséria
lembrand~ que os cidadãos sonegam mais -iiripostos e, tamé mais perigosa ainda -para colocar em risco a côfupetência.
bé~. l?artlcipam menos nas eleiç-5es, hoje em dia, nos países
Los Angeles nos mostrou isso, Richard Nixon, que hoje consema1s ncos do mundo.
gue exercer de maneira ímpar o cargo de ex-presidente dos
Jacques Julliard detecta o declínio, nã~ apenas d3-demoEsta_dos Unidos, respeitado _POr todos como ex-presidente,
"ciacia
repr_esentativa, mas da política em si, considerada como
e sa1u _tocado do governo, Já alertou para a mesma coisa
a arte de Impor aos povos orientações coletivas. "Um povo
que vou dizer, de que a ideologia do egoísmo dos riscos
civiliza~o'' ,_ na concepção do artículista, "pode ser adminisdo alemão ocidental, que não quer pagar a conta da infegraçã~
trado, Jamais governado". Nesse ponto do texto, ele cita uma
com a Alemanha Oriental, do Ocidente, que induziu Gorbachov à abertura c tirou a escada, do FMI que nos proclama _f!ase__ terrível _de outro francês, Claude Lefort: "O poder é
um palco vaziO, e os ateres são figurantes que dublam em
"vão se modernizar" e não oferece compensação, a ideologia
play back uma música que vem de outro lugar".
do egoísmo vai destruir a competência, a não ser que- se mUde
De cerüfforma, Jacques Julliard apenas escreveu o que
a ideologia do egoísmo. Porque os ricos, com ã-3.p3Tetfte Vit6muitos de nós já.percebemos, mas ainda não tivemos o tirocíria, ficaram maiS egoístas ainda, e esse é o riSco que a humalifnio ou a oUsadia de expressar c_om todas as palavras. A grande
dade c~rr.e, esse é o risco que aflinge a nós; brasiieiros,
crise da democracia representativa ocídental é que ela repreque assiStimos ao discurso alentado, profundo e abrangente
senta cada vez menos os interesses do representado. Não podede V. Ex\ sem termos uma outra resposta para a grande
mos deixar de reconhecer que, na verdade, a sociedade está
sorte de dificuldades que estamos a viver:- Cumprimento-o
-muito ausente dos· parl~mentos e não se sente participante.
por maia uma vez oferecer ao Senado Federal o fruto do
Por isso, o poder do EsfadO, nas democracias, é, muitaS vezes,
seu- tiã.bã:HiC);- da- sUa -expeiiêrida, -da- riúitUI-iàêide p-Olítica- e
brutal, sempre intervencionísta, mas raramente eficiente.
empresanal que o trouxe aqui. Mas a contribuiÇão sihCera
-- Jacques Julliard foi além do que acabo de dizer. E eScree modesta que posso lhe oferecer é esta advertência a todos
veu,
sem dó a respeito do tema: "O poder não serve para
nós, de que a ideologia do egoísmo vãi Colocar em rísco a
nada; para ser mais preciso, para quase nada. O poder pode
democracia, a liberdade económica e a -liberdade como um
impedir, oprimir, aprisíonar, tOrturar, difamar, assassinar. Patodo.
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ra isso, dispõe de soldados, policiais, juízes, administradores,
ministrOs. Mas sua capacidade de ser útil é quase nula. Digamme, então, como o governo poderia criar, ape-nas por seus

meios, um único emprego produtivo"? Sr. Presidente, Srs.
Senadores, infelizmente, a pergunta do articulista francês é
pertinente.
Da mesma forma, temos de refletir bastante sobre a descrição que ele faz do dia-a-dia de um político importante
em qualquer país, sob a égide da democracia representativa
clássica. Ele escreveu o seguinte: "'Esse homem superocupado
passa entre 70% e 80% de seu tempo disponível em atividades
perfeitamente fúteis e derrisórias, tais -como representação,
presença inútil, paradas. Vêm, em seguida, os negócios políticos: intrigas, contra-intrigas, caça-armadilhas, mentíras, comédia. O tempo deixado para as tarefas verdadeiramente úteis
e necessárias se toma extremamente reduzido, e as grandes
decisões são tomadas em condições de improvisação que qualquer empresa privada julgaria inadmissíveis. Se a política desaparecesse, os nove décimos das ocupações paraSitaS que- ela
engendra desapareceria com ela".
Espero não chocá-los com essas considerações tão duras
a respeito de nossa própria atividade! Mas é preciso ter a
humildade de reconhecer que há muito de verdade_ nessas
palavras. E mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Segundo
Julliard, ••a política é a luta dos partidos, animados por princípios divergentes, para a conquista do poder; a administração
é a aplicação de métodos, aceitos por todos, para a solução
dos problemas comuns".
A surpreendente liderança de Ross Perot nas pesquisas
prévias da eleição presidencial americana mostra que a mais
antiga e ma"is sólida das democracias representativas passa
por uma grande crise de identidade, porque a sociedade quer
cada vez mais eficiênCia, e-cada vez menos conversa furada.
As próximas eleições municipais em- noss-as cidades vão
mostrar que, também aqui no Brasil, nós estamos muito perto
desse mesmo sentimento popular reinante nOs Estados Unidos. Só que, em nõsso caso~ há uma agravante, que é a obrigatoriedade do voto. Nos países onde o voto é livre, caso dos
europeus e dos Estados Unidos, o cidadão, simplesme-nte,
não comparece às urnas. Vai à praia, sai paia passear cOm
a família, vai se divertir, en-fini. No Brãsil, nãO. Aqui, o eleitor
é obrigado a votar. Então, ele vai às umas e protesta. Vota
em branco ou anula o voto. E essa é a melhor das hipóteses.
Na pior das hipóteses~ ele Vota- num Cacareco" qualquer. Fica
tão revoltado que vota no pior pelo pior. ResU.ítado: distorce
ainda mais a representação e desmoraliza a própria democracia representativa.
O velho Adhemar de Barros já dizia que o" "Brasil precisa
de um gerente. No mundo inteiro, ao que parece, a própria
democracia, para -não moirer de excesso de saúde, como lembrou Jacques Julliard, precisa, ~da vez mais,_4_e mais gerentes
eficiéntes e menos fofo(J_ueiiciS e demagogos incompetentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gúilherme Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lucídio Portella.
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O SR. LUCiDIO l'ORTELLA (PifS _:__ PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz
recentemente um pronunciamento no Senado focalizando,
principalmente, a fragilidade da assistência médica em todo
o País.
Hoje vou fazer novo pronunciamento, tratando da política da_ saúde. O pronunciamento de hoje será sucedido por
outros doze, nos quais tratarei, isoladamente, de todas as
patologias brasileiras, haja vista a hanseníase, a tuberculose,
a malária, enfim, todas as patologias que atingem o povo
brasileiro.
O DESAFIO DA SAÚDE
O Brasil é um País de grandes potencialidades e de diferentes necessidades. Coloca-se entre os países de grande dimensão territorial, ao lado da Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Austrália. Tem uma economia diversificada;
produz 70% do petróleo que necessita; dispõe de importante
parque industrial; de uma agricultura forte; de um subsolo
rico e, de uma reserva florestal igual a 30% do total do nosso
planeta.
Apesar de todos_ estes números expressivos, observawse
em nosso País, uma falta de correlação entre a riqueza do
solo, a produção nacional e a riqueza do homem brasileiro.
Nossos principais problemas no campo social e ambiental
são: analfabetismo, doença, fome, falta de habitação, poluição
ambiental, falta de saneamento básico e não preservação da
fauna e da flora. Estes problemas de difícil solução, tem em
comum, para o seu equacionamento:
- a renegociação da dívida externa de modo soPerano;
.- a política de combate à inflação;
- a volta do crescimento económico do País;
- o controle inflacionário;
- a redução dos subsídios governamentais;
- o controle dos gastos públicos;
- a reforma agrária;
- a reforma tributária;
-o vivencia~ento harmôniCq, não competitivO do princípio federativo;
-pacto social;
-a presença do Estado, garantindo as necessidades básicas da população. É o Estado de Bem-Estar Social.
SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Ora, é neste emaranhado de situações e de contradições
que a saúde do homem brasileiro se coloca, pois s-abemos
_tod_os ser a saúde uma resultante do processo dinâmico de
interação do indivíduo com·o -seu meio ambiente. As desigualdades em termos de saúde não se limitam às variações quantitativas do risco de adoecer e morrer, mas também definem
padrões de doenças: doenças típicas da pobreza e doença
do desenvolvimento.
Há quatro questões básicas a serem consideradas nas relações homem/meio ambiente:
1- O indivíduo e sua biologia humana:
A herança genética do indivíduo cria distúrbios genéticos
e retardo mental. Gera distúrbios do siStema esquelético, muscular, circulatório e endócrina.
2- O "modus vivendi" ou riscos autocriadoS:
-A falta de recr~ação pode-se associar à hipertensão,
doenças coronárias, à Obesidade;
-Os padrões de consumo são outros riscos auto-imp•)Stos,.~
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-Baixa efetividade na política de pessoal, desmotivação
--rimos·
--Ociosidade, principalmente nas instituições públicas.
-Baixa responsabilidade da rede básica.
~O vício do álcool c1;m44z, 4-Çi'rróse hepática, acidentes
de trânsito e do trabalho;
·
-Baixa resolutividade da rede básica.
--Desa-rticulação do atendimento. privilegiando ações
~O fumo induz às doenças pulmonares crôriicãS_e..igrava
as doenças do coração;
- -- mais .complexas.
-Sobrecarga na rede secundária e terciária.
-A dependência-de dro~s_leva ao suicídio, homicídio,
má nutrição, acidentes, rejeiÇãO social, ataques 3.gudos de
Tendências do modelo Assistencial:
·
ansiedade;
- Modelo universal-em- rélãÇão à clientela; pelO papel
-Abuso dos açúcares leva à cárie dental, obesidade e
crescente do Estado, principalmente no financiamento e conhiperglicemia;
- - trole do sistema, com-descentralização decisória e operacional,
-Falta de alimentação, leva à desnutrição;
e hierarquização e regioilà.lização, de acordo com a norma
O baixo poder aquisitivo condiciona dietas hip6ca-16:rfcas
constitucional.
e hipoprotéicas, induZ à desnutrição e ao baixo peso ao nascer
- Expansão da cobertura _geográfica e social.
e expõe as crianças às agressões infecciosaS parasitárias
-Integração das ações preventivas, curativas e de reabirepercutindo para o elevado patamar da mortalidade infantil~
litação.
- Já em 1834
relatório na Inglaterra elaborado por Chad- Estabelecimento e fortalecimento de mecanismos diwick, dizia: -versos de administração, coordenação e integração programática.
"Os homens adoecem porque são pobres e se man-Estabelecimento de novas fontes alternativas de finantêm pobres porque estão doentes e continuam doentes
ciamento.
porque são pobres."
- Padronização e simplificação dos recursos tecnológi3 - Os riscos profissionais e ocupacionais:-Pressões no trabalho levando ao stress;
cos.
-Ansiedades e tensões, a úlcera péptica e hipertensão
-Ampla utilizaçãO de pessoal auxiliar.
- Participação cada vez maior da comunidade nos proarterial;
gramas de saúde.
_
-Acidentes do trabalho;
- Adoção das estratégicas de atenção primáría de saúde
-PromiscUidade, leva a Aids, gonorréia e a s-ífilis;
_Utilização inadequada de tecnologia, leva ~s doenças . a fim de tornar a ação de saúde mais efetiva epidemiologi,, _camente e eqüitativa do ponto- de vista sóCia).
- profissionàis;
·-'
- ~.- .
-Automatização do trabalho, levando .à- mo:notoma e
O Sr. ESperidião Amin- Senador Lucídio Portella, V.
ao tédio·
- --_ --- --_ ~~Ex~--me concede um aparte?
.
-Ócio compulsório, principalmente pela aposentadoria. . - .. ' . O SR. LUCÍDJO PORTELLA - Pois não, como todo
4 - O indivíduo e o ambiente:
. prazer.
O meio anlbiente Contemplado _em sua dimensão ecoló- _
O Sr. Esperidião Amin- Senador Lucídio Portella, sem
gica e social. O 6stilo de vida é muitoJnif>órtãnte, pois reflete
conhecer o inteiro teor do pronunciamento de V. Ex~. mas
o modo de relacionamento do indivíduo com o meio ambiente,
o tendo acompanhado até este momento, permito-me valer
são_ os riscos autoçriados ·oú auto~impóstós que já vimos. ,
· -da oportunidade para, na condição de seu amigo e correligioA poluição ambiental da água, alimentos;do: ar~·a sonora , nário, enaltecer a reiterada preocupação de V. Ex~saúde. Está
são fatores que degradam o planeta terra e modifi~rii ~saúde 'Preocupação- está sendo reiterada, repito, porque na aborda~
ambiental, produzindo no homem doenças gra~es e a.~<?r.te. J~"e].ri do chamado ProjetO de _Recfmstrução Nacion~l, no ~o
mentário que V. Ex~ fez a respeito do chamado Emendao,
SERVIÇOS DE_PROTEÇÃ.p_E
·-que
dele resUltou. e, já neste ano, na ab_ordagern do Projeto
RECUPERAÇAO DA SAUDE
_,dO Pacto Sociál, referido no seu pronunciamento, dentre ouCaracteríSticas dos serviços de saúde no Brasil:
tros aspectos, foi exatamente-o da_ saúde, que V. Ex~ pinçou
-Pluralismo institucional, público e privã.do;
para, com lucidez, criticar, no sentido amplo e correto da
-Diversidade de regimes de prestação de serviços; de _palavra, ou seja, avaliando aquilo que faltava de consistência
fontes de financiamento, de indenjzação de serviços ede admiao que o Governo anunciava e proclamava. Poi' isSo, mesmo
nistração;
. . .. : ~ '.··'
-·sêtri' conhecei -o inteiro teor do pronunciamento de V. Ex\
-Excesso de processualismo, responsabthdade quase
posso, na condição de seu companheiro de bancada, seu correque exclusivamente cm termos de normas, regras, tradiçõe~,
ligionário, registrar o-meu júbilo e o m~u orguJho pelas colocae, praticamente sem respóns-abílidade_em, relaç_ão ao cuinpnções profundas·; com conheciment9 de causa e com a visão
mento dos objet1vos, -metas e os resultados alcançados;
humanística que V. Ex~ aqui faz. Prossiga, com o aplauso
-Escassa aderência às realidades sociais;
d~ todos nós~ pçrque testemunhos e _doc_umento_s como esses
-Bom planejamento e má geiêllcia: -· - ·_ ___
são-, sem dúvida alguma, serviços, e bons serviços, para o
-Hiato entre a capacidade de planejar e a posSihilidade
nosso País.
de executar;
O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Obrigado a V. Ex•
· -Concentração geográfiCa- e-· social.
Oi-leriiaçÓ~_Estr3tégicas- d~-Organização Mundial da Saú-Competições e collfli~os.
_ ., .
...
~e e O~a~iZ~Ção -Pan-Americana da Saú~e
_ Superposição de servtços numa m~sma áre~.
-Desperdícios dos recurS_QS. ' . .
. '
Em face deste cenário nada estimulante e altameilte ad-Encarecimento desnecessáno dos serviços.
verso/da qualidade de vida, não só do Brasil, mas da maioria
-A gula leva à obesidade;
__
-O excesso de colesterol,- produz aS

__ _

ctoerlÇãs

_

e

cor~na-

e

um

o

despreparo~
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Que estas apreciações sirvam de alerta ao Exnr Sr. Minisdos países do continente americallo, a Organização Pan-Ametro da Saúde, Dr. Adib Jatene, pois perdidas algumas bataricana da Saúde e Organização Mundial da -Saúde traçaram
lhas, não poderemos perder a guerra, para se alcançar a melhoorientações estratégicas e prioridades programáticas Para o
ria da qualidade de_ vida do povo brasileiro que passa necessa.
quadriénio 1991'f994.
riamente pela:_ inserção_ de saúde no processo de desenvol-A saúde no desenvolvimento.
vimento; -reorganizaçã;q 9o setor de saúde, formulação de es-Reorganização do setor saúde.
tratégicas e estabelecimento de prioridades programáticas,
-Fortalecimento e desenvolvimento dos sistemas locais
- -identificaçãq_ de_ novas fontes d~_fina=nCiamento e participaçã'o
de saúde (SILOS).
efetiva da comunidade.
- Inco-rporação do potencial da seguridade_ s_o_cial.
Cteio, soinénte assim, estaremos dando cumprimento à
- Orientação do fínanciameilto externo pela reorgailiConstituição, quando diz que "A Saúde é direito de todos
zação do setor;
e dever d() Estado", e avançando a passos largos para uma
- Focalização das açóes em grupos de alto risco.
eqüidad_e de op_9rtunidade rumo à justiç_a social que todos
-Promoção da saúde.
almejamos.
-Utilização da comunicãçãO sOcial na saúde.
Era oque tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
-Integração _da mulher na saúde e no desenvolvimento.
-Administração do conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Concedo
- Mobilízação dos recursos.
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
-Cooperação entre os países.
- S. Ex~ prefere transferir sua inscrição para logo mais,
Das orientações estratégicas, foram eStabelecidas as seapós a fala do Senador Ronan Tito. Antes, porém, o nobre
guintes prioridades para o desenvolvimento dos programas
Senador Humberto Lucena havia pedido a palavra como Líde saúde:
der, e, como são- ambos da mesma bancada, pressupõe-se
que haja uma aquies_cência tácita do Senador Ronan Tito.
-Saúde e ambiente.
-Alimentação e nutrição.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ~- PB.. Pela or- Estilos de vida e fatores de risco.
dem.) - Sr.- Pres1denie, Srs. Senadores~ apeSar da contro-Controle e/ou eliminação de enfermidades preveníveis.
vérsia gerada dentro e fora do Congresso Nacional, q~. traba-Saúde da mãe e da criança:.
lhos que se desenvolvem no seio da Comissão Parlamentar
-Saúde dos trabalhadores;
de Inquérito sobre denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello
- Farmacodependência.
contra Paulo César Farias, -pela sua repercussão na imprensa,
-A!DS.
comprovam que estávamos certos quando anuímos em instituí-la. Por ocasião da discussão em torno do assunto, levamos
Considerações Finais:
em conta urna pesquisa de opinião pública de empresa especi~
Encontrar saídas para todas essas questões que nos aflilizada, em São Paulo, que evidenciou o apoio de 88% das
gem e que sejam aplicáveis para todo o território nacional
pessoas consultadas à criação dessa Comissão _Parlamentar
não constítui tarefa simples. Grande parte dos esforços realizade Inquérito. Lembramos esse aspecto para dizer que tomados se estiolam na inérdã- e multiplicidade de instituições que
mos conhecimento, pela imprensa, de um documento que
apenas defendem seus espaços políticos e o corporafiVisino.teria sido enviado ao Sr. Presidente do Senado Federal, SenaEis, pois, Srs_._Senadores, num traçado rápido, a situação
dor Mauro Benevides, pelos Senadores Pedro Simon e Eduarde saúde no país, suas tendências, as e-stratégias a a serem
do Suplicy, reivindicando a urge~te_apuração das denúncias
seguidas e as prioridade_s programáticas. Cabe a nós, brasiformuladas contra o Relator-Geral do Projeto de Lei de Orçaleiros, nos arregimentarmos para superar os· obstáculos e enmento da União para o exercício de 1992, o Miçistrb Ricardo
contrarmos um patamar de qualidade de vida que seja compaFiúza.
tível com a dignidade humana de todos nós. Cabe ao MinisNaquele documento, os referidos Senadores solicitaram
tério da Saúde, de modo singular, o timão que orietará estas
o empenho do Sr. Presidente do Senado Federal, no sentido
ações dentro de um planejamento global do desenvolvimento
de agilizar a investigação, -Sob pena do OiOgfessO Nacional
económico, onde o social é um fim e o económico, um meio
ficar numa posição bem difícil, perante a opinião pública,
de viabilizá-lo.
justamente no momento em_ que tentamos apurar denúncias
gravíssimas de fatos ocorridos no âmbito do Poder ExecutivO.
Há pressa, pois a proposta das estratégias programáticas
Temos certeza que o Presidente Mauro Benevides está
formulada pela Organização Mundial da Saúde foi para 0
quadriénio _1991-1994. Já estamos a reboque d~s aconteci- tomando as providências nesse sentido. Ainda ontem, S. Er
mentos, e amda nos falta a vontade política para o endereça- me-afirinCm que havia submetido o assunto,-primeiro-à nova
Comissão- Mista de Orçamento, a quem estava cobrando os
mento da saúde como prioridade govemalnental. Recenteresultados de seu exame. E adiantou-me S. EX'! que, conforme
mente, em 7 de abril de 1992, os jornais pUblicaram uma
a investigaÇão ali feita, pi"opunha-se a se entender com o
lista de prioridades ditadas pelo Palácio do Planalto para o
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depub1êmo de 1993 e 1994A Infelizmente, das cinco prioridades
tados, para, se fosse necessário, fazer a designação de uma
a saúde não f~zi~. parte .do elerico. TerlhO COntudo a esperanç;
Comissão de Sindicância da Mesa do Congresso Nacional,
que a Conferencia Nacional de Saúde, que se realizará proxicomposta de Senadores e Deputados, destinada a se apromadamente, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde
fundar na apuração da denúncia que recebeu, à respeito da
tenh~ o cuid~do d:•- ao discutir o tema principaf, Sistema~
condução dos trabalhos da Relataria da Comissão de OrçaLocats de Saude, nao se esqueça que saúde deve ser inserida
mento, vinculados à elaboração da Lei de Meios de 1992.
no proces~o de desenvolvill?ento local, portanto, fazendo parte
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nessa linha de raciocínio,
do plana]amento estratégtco do desenvolvimento global de
cada área.
é que hoje estainos na tribuna, como Líder do PMDB, par3
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encaminharmos à Mesa dois Projetas de Resolução, que reputo da maior importância para nossa economia interna, e- que
dizem respeito, justámente, a questões relacionadas com o
procedimento dos Srs. Senadores.
'
É o Projeto de Resolução que dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar, concebido nos seguintes tfe:.frnos:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W
, DE 1992
Dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar.
O Senado Federal resQlve: ·.
Art. 1~ A Mesa-designará,logo dePoiS de eleito, quatro
de seus membros efetivos como Corregedor e Corregedores
substitutos. _. _ _ -· ..
.
_
-. _
Art. 2Y Compete ao· Corregedor' ou Coi-regedor substituto:
_
I - promover a manutenção do decom, da ordem e da
disciplina no âmbito do Senado Fedex:al;
__
__ ,
II - dar cumprimento às determinações_ da~ M~sa referentes à segurança interna e externa da Casa;
III -supervisionar- a proibição- de porte de arma, com
poderes para revistar e desarmar;
IV -fazer sindicãncia sobre denúncias de ilícitos no âmbitO do Senado~ envolvendo Senadores.
Art. 39 O Corregedor poderá, observados _os_ preceitos
regimentais e as orientaÇõ~s da Mesa, baixar provimentos
no sentido de prevenir perturbações da ·ordem e dÇ~. disciplina
_____ _ -- -no âmbito da Casa.
Art. 4" Compete- aos CorregedOres substitutos substituírem -o Corregedor_ em :seus ev_entu_ais iro.j)edimentos, de
acordo com a ordem de precedência dos respectivos cargos
na Mesa.
Art. 5,. Em__ çaso de delito conietldO por Senador nos
edifícios do_ Senado, caberá ao Congresso, ou Corregedor
substituto por ele designado, presidir o inquérito instaurado
para apuração dos fatos.
§ 1' Serão obseryac;los, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiaiS do Distrito Federal,
no que couber.
. . ~- __
§ 2,. O Presidente do .inquérito poderá solicitar·a cooperação técnica de_ órgãos pOliciais espedàlizádos Ol! requisitar
servidores de seus quadros para auxiliar sua realização.§ 3"' Servirá-de escrivão funcionáriO estáVel do Senado,
designado pelo presidente do inquérito.
§ 49 O inquéiíto· será enviádo, após sua conclusão, à
autoridade competente.
§ 59 Em caso de flagrante de crime inafiançável, reali.zar-se-á a prisão do _agente, que será entregue, com o auto
respectivo, ao Presidente do Senado, atendendo-se ne~ta hipó~
tese, ao prescrito no art. 53, Parágrafo~··, da_CoP,stituição
Federal.
Art. 6<:> Esta Resolução entra _t;rn,_ vigor _na data de sua
publicação.

Art. 7~ Revogam-se as disposições erif contrário.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1992. .:..., Senador Humberto Lucena.

Além dessa proposição enviamos à Mesa outro projeto
de Resolução que institui o Código de Ética e de Decoro
Parlamentar. no Senado Federal.
Eis o seu -inteiro teor:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N'

, DE1992

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar.

CAPITULO!
Dos deveres fundamentais do Senador

Art. 1~ No exercício do mandato, o Senador atenderá
às prescrições con.stitucionais e.regimentais e às contidas neste
Código, sujeitando-se aos procedimentos e medidas disciplinares nele previstos.
Art. 2<:>_ _São deveres ft.mdamentais do Senador:
j -promover a defesa d.os interesses populares e nacionais·
- _.. 'n--:- zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional
e legal do País, particularmente das instituições democráticas
e representativas, ·e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
III -exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa
pública e à vontade popular;
_ .. _IV- apresentar-se ao Senado durante as sessões legislativas ordinária e extraordinária e participar das sessões do
Plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro,
além das sessõ_es conjuntas do Corigresso NacionaL
CAPITULO 11 .
Das vedações constitucionais
Art. 3~ É expressamente vedado ao Senador:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de _economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedec~r a cláusulas u~iformes;
b) aceitai OU -exercer cargo~- função ou emprego remunerado, inclusiye os de que seja demissível ad nutum, nas entida-des constantes da _alínea antePor;
II -desde a posse:
a) ser proprietário controlado.r ou __d_iretor de empr~sa
que goze de favor decorrente d~ CQI)tr~tp com pessoa jurídica
de direito públiCo, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad
nutum, nas entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades a que se refere o inciso 1, a; d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público
efetivo (CF, art. 54).
§ 1~ Consideram-se incluídas nas proibições previstas
nas alíneas a e b do inciso I e a e c do inciso II, para os
fins de presente Códigó de Ética e Decoro Parlamentar, pessoas jurídica~ de di_reito prj.vado controladas pelo Po_der Público.
. .
§ 2" A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o Senador, como pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por eles
controladas.
§ 3~' Consideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica
a vedaçã-o referida na alínea a, do inciso II, para os fins do
presente Código, os Fundos de Investimentos Regionais ~
Setoriais-.
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II- até o trigésimo dia seguinte ao encerra:m:ento -do
prazo pa·ra -entrega da Declaração do Imposto de Renda das
pessoas físicas: Cópia da Declaração de Imposto de Renda
Dos atos contrários à Ética e
do
Senador e do seu côrijuge_ ~u companheira;
ao Decoro Parlamentar
III - ao assumir o mandato e ao ser indicado membro
de Comissão Perlll.anente oU Temporária da Casa: Declaração
Art. 4<:> É, ainda, vedado ao Senador.
_de Atividades Económicas ou Profissionais, atuais ou anterioI - celebrar contrato com· instituição finaitceira centrO- - res, ainda ·que delas se encontre transitoriamente afastado,
lada pelo Poder Público, incluídos nesta vedação, além do
com a respectiva remuneraÇão ou rendíme':lto, inclusive quaisSenador como pessoa física:, seu cônjuge óu companheira e
quer pagamentos que contiimem a ser efetuados por antigo
pessoas jurídicas direta ou indiretamente por ele controladas;
empregador;
·II -dirigir ou gerir empresas, órgãos e méios de comuniIV- durante o exercício do mandato. em Comissão ou
cação, considerados corno tal pessoas jurídicas que indiquem
em Plenário~ ao iniciar~se_ apreciaçãO de matéria que ellvolva
em seu Qb jeto social a execução- de serviços de radiodifusão
diretamente seus interesses patrimoniais: DeClaração de lote-sonora ou de sons e imagens;
- resse, _em que a seu exclusivo critério _declare-se impedido
III- praticar abuso do poder económico no prOcesso
de participar ou explicite as razões pelas quais, a seu juízo,
eleitoral. ,
_
. entenda como legítima sua participação na discussão e vota§ 1~' E permitido ao Senador, bem como a seu cônjuge
ção.
.
ou companheira. movintentãr- contas-e manter cheques espe§ 1' Caberá ao Conselho de Ética e Decoro Parlamenciais ou garantidos, de valores correntes e contrato de cláusu~as
tar diligenciar para a publicação e divulgação=das beclarações
unifómié, nas instituições- financeiraS referidas no -inCíso I.
referidas neste artigo, pelo menos nos seguintes veículos:
§ 2"' Não se incluem na proibição constante do inciso·
I - no órgão de publicação oficial - oride será feita
II a direção ou gestão de jornais, edit~ras de livros_e similares.
sua publicação integral;
Art. 59 ConSidera-se incompatível com a ética e o decoII - em um jornal diário de grande _circulação no Estado
ro parlamentar:
·
--- a que pertença o Parlamentar ~-efii fo~ma- de ã.viso !esumidq
I - o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas
da publicação feita no órgão oficial;
_
aos membros do Congresso Nacion-al (CF, art. 55,§ lo);
III- no Programa "Voz do Brasil/Senado Federal na
I I - a percepção de vantagensindevidas (art. 55, § 1',
forma do inciso anteriOr.
_
da Constituição Federal), tais como doações, benefícios oú
__ § 29 Sem prejuízo do disposto no Parágrafo antériOr
cortesias de empresas, grupos econômicos·ou autoridades_ púpod~_rá qualquer cidadão solicitar diretamente, median_te r~~
blicas, ressalvados_brindes sem valor econc5mico;
·
querimento _à Mesa da Câmara, quaisquer informações que
III- a prática de irregularidades graves no desempenho
se ,cOntenham nas Declarações apresentadas pelos Senadores.
do mandato ou de encargos decorrentes
Parágrafo único·; Incluem-se entre as irregularidades graCAPÍTULO V
ves, para fins deste artigo: ,
Das medidas disciplinares
I - a atribuição de dotação orçamentária~ sob a forma
de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica,
·· Art~- 79 As medidas diSciplíilã.Y.eS- são:
a entidades ou instituições das quais participe o Sériador, seu
__ .a), adv.ertência;
- cônjuge, companheira ou pârenre, de um ou-- de putro, até
o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indireta-,
.. b) cenSuTa;
_~)- perda ~emporária do exercício do mandato;
mente por eles controlada, ou ·ainda, que apliquem os recursos
. d) perda do mandato.
.
recebidos em atividades que não correspondem rigorosamente
· Art 89 A advertência é medida disciplinar de compe~
às _suas finalidades estatutárias;
tência d~ Pre~idente do Senado, do Conselho de Ética e Deco- ·
I I - a criação ou autorização de encargos em termos
ro Parlamentar ou de Comissão.
que, pelo seu valor ou pelas caraçterísticas da empresa Ou
Art. 9"' A censura será verbal ou escrita.
entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos.
§ 1' A censura verbal será aplicada pelo Presidente do
Senado, do Conselho de Ética ou_ de Comissão, no âmbito
dest_a, qu.ando não couber penalidade mais grave, ao Senador
CAPÍTULO IV.
que:.
I - deixar de observar, salvo motivo justificado, os deve'
Das declarações púbUcas obrigatórias
res inerentes .ao mandato ou os preceitos do Regimento Interno;
__ _ II- praticar atas que infrinjam as regras da -boa conduta
Art. 6' O Senador apresentará ao Cons_elho de Ética
nas dependências da Casa;
- ----- e Decoro Parlamentar as seguintes declarações'- obrigatórias. III- perturbar a ordem das sessões ou das reuniões .. ,
periódicas, para fins de ampla divulgação e pup~i.cidade:
§ 29 A censura escrita será imposta pelo Conselho de·
I - ao assumir o mandato, para efeito de posse, e noventa
Ética e Decoro Parlamentar e homologada pela Mesa, se outra
dias antes das eleições, no último ano da legiSlatura: Declacominação mais grave não couber, ao Senador que:
ração de Bens e Fontes de Renda e PassivOs, ülêluindo todos
I - usar, em discurso ou proposição, de expressões atenos passivos de sua própria responsabilidade, dê~ seu cônjuge
tatórias do d.ecoro parlamentar;
ou companheira ou de pessoas jurídicas por· eles direta o'u
II- praticar ofensas físicas ou morais, a qualquer pessoa·,
indiretamente controladas, de valor igual ou· superior asua
no edifício do S.enado, ou desacatar, por atos ou palavras,·
·
remuneraçã9 mensal como DeJ?uta.do;
c
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outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectivos
Presidentes;
Art. 10.. Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exe_rç(ci"o _do mand_atq 1 _ q~3:ndo não for_~plicável
penalidade mais grave. o Senador que:
I -reinCidir nas hip6feseS: do artigo antecedente;
II - praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos_d_Q._Regimento Interno ou deste Código, especialmente
quanto à observância do disposto no art. 6';III -revelar conteúdo de d~bates, ou__deliberações que
a Câmara -ou Comissão haja r~solvido devem _ficar secretos;
IV -revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental;
V- faltar, sem motivo juStificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e Cinco 1rite"rcaladas, dentro
da sessão legislatiVa ordinária ou e_xtraordinária, _
Art. 11. Serão punidas com a perda do mandato:
I - a infração de qualquer das proibições constitucionais
refer:das no art. 3• deste Código (CF, art. 55);
II -a prática de qualquer dos atos contrários à ética
e ao decoro parlamentar capitulados nos arts. 49 e 59 _deste
Código (CF, art. 55);
III - a infração do disposto nos incisos III, IV, V e VI
do art, 55 da Constituição.
CAPÍTULO VI
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que terá o prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar
defesa escrita e provas;
ITI -esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o
Presidente do Conselho nomeará defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo;
IV- apresentada a defesa, o Conselho ou, quando for
o caso, a COmissão de Inquérito, procederá as diligências
e a instrução probatória que entender necessárias, findas as
quais proferirá parecer no prazo de cinco ·sessões ordinárias
do Senado, salvo na hipótese do art. 19, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento da mesma,
oferencendo-se, na primeira hipótese, o Projeto de Resolução
apropriado para a declaração da perda do mandato ou da
suspensão temporária do exercício do mandato;
V- em caso de pena de perda do mandato, o parecer
do Conselho de Ética será encaminhado à Comissão de Consti~i_ção -~_Justiça da Redação para exarite dos aspectos constitucional, legal e jurídico, o que deverá ser feito no prazo de
cinco sessões ordinárias;VI- concluída a tramitação no conselho _de Ética e na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,_ será o
processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido
no expediente, será publicado no Diário do Co_ngresso e distribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.
Are 16. É facultado ao Senado, em qualquer caso,
constituir advogado para sua defesa, a este assegurado atuar
em todas as fases do processo.
Do processo disciplinar
Art. 17. Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente oferecidas, por qualquer
parlamentar, ciJadão ou pessoa jurídica, denúncias relativas
Art. 12. A sanção de que trata o art. 10 será decidida
ao descumprimento, por Senador, de preceitos contidos no
peJo Plená_rio, em escrutínio secreto e por mà.ioria Simples,
Regimento Interno e neste Código.
mediante_ provocação da Mesa, do Conselho de Ética ou de
§ 19 Não serão recebidas denúncias anónimas.
Partido_ Político representado no Congresso Nacional, na for§ 29 Recebida a denúncia, o Conselho promoverá apuma prevista nos arts. 14 e 15 excetuada a hipótese do parágrafo
ração preliminar e ·sumária dos fatos, ouvindo o denunciado
único deste artigo.
·
e providenciado as diligências que entender neCessárias, denParágrafo único. Quando se tratar de infração ao inciso
V do art. 10, a sanção será aplicada, de ofício, pela Mesa, tro do prazo de trinta dias.
§ 39 Considerada procedente denúncia por fato sujeito
resguardado, em qualquer caso, o princípio da ampla defesa.
a medidas previstas nos artigos 89 e 99 deste Código, o Conselho
Art. 13. A perda do mandato será decidida pelo Plenápromoverá sua aplicação, nos termos ali estabelecidos. Verifirio, em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos,
cando tratar-se de infrações incluídas entre as hipóteses dos
mediante iniciativa da Mesa, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Partido Político representado no Congresso arts. 10 9e 11 procederá na forma do art. 15. .
§ 4 Poderá o Conselho, independentemente de denúnNacional, na forma prevista nos arts. 14 e 15 (CF, art. 55
cia ou representação, promover a apuração nos termos deste
§ 2').
..
.
'
artigo, de ato ou omissão atribuído a_Senadox.
Parágrafo únicO. Quando se tratar de infração aos incisos
Art. 18. Quando um Senador for acusado por outro,
III, IV e V do art. 55_da ConstitUição, ·a sanção será aplicada,
no curso de uma discussão ou noutra circunstância, de ato
de ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer caso, o prin~
que ofenda sua honrabilidade, pode pedir ao Presidente -do
cípio da ampla defesa.
-Senado,
do Conselho de ÉtiCa ou de Comissão, que apure
Art. 14. Oferecida representação contra SenadOr por~
a veracidade da argüição e o cabimento de sanção ao ofensor,
fato sujeito à pena de perda do mandato ou à pena de perda
no caso de improcedência da acusação.
temporária do exercício do_ mandato, aplicáveis pelo Plenário
Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilidades
do Senado, será ela inicialmente encaminhada, pela Mesa,
previstos neste Código poderão, quando a sua natureza assim
ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ressàlvadas as
o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades
hipóteSes -do art. 17, quando o processo tem origem no Conpo~ciais, por -intermédio da Mesa- do Senado, caso em que
selho.
Art. 15. Recebida a representação, o Conselho obser· serâO feítas as necessárias adaptações nos procedimentos e
nos prazos estabelecidos neste Capítulo.
vará os seguintes procedimentos:
Art. 20. . O processo_ disciplinar regulamentado neste
I - o Presidente do Conselho, sempre que considerar
Código não será interiompido pela renúncia do Senador ao
necessário, designará 3 (três) membros titulares do mesmo
seu mandato, nem serão pela mesma elididas as sanções evenpara compor Comissão de Inquérito destinada a promover
tualmente aplicáveis ou seus efeitos.
as devidas apurações dos fatos e das responsabilidades;
Art. 21. Quando, em razão das matérias reguladas nesII -constituída, ou não, a Comissão referida no inciso
te Código, forem injustãmente atingidas a honra ou a imagem
anterior, será oferecidé:l cópia da representação ao Senado,
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- -Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses dois Projetas de
Resolução estão rigorosamente calcados nas Resoluções já
em vigor na Câmãfa dos Deputados e que visam justamente
CAPÍTULO VII
disciplinar a conduta dos senhores Deputados.
Do Conselh-o de Ética e Decoro Parlamentar
O Sr. Eduardo Suplicy- Permitê-me V. Ex• um aparte?
Art. 22. Compete ao Conselho de Éiica·e-Decol"o ParO SR. HUMBERTO LUCENA -Com prazer.
lamentar zelar pela observância dos preceitos de:ste COdigo
O Sr- Eduardo Suplicy - Prezado Senador H umbeno
e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação
Lucena, q_ue'C_o _cumpríinenfá-10 pela iniciativa, incluSive- trâda dignidade do mandato parlamentar no Senado Federal.
Art. 23. O COnS-elho será constituído por quinze mem~ zendo esclarecimentos relativos a medidas já tomadas pelo
bros titulares e igual número de suplentes, eleitos para man~ Presidente Mauro Benevides, com respeito a apurar-se aquilo
dato de doi_s anos, observando, quanto-possível, o princípio que--ocorreu com o Orçamento da União, aprovado por esta
Casa, além ~a~_ medidas que preventivamente S. Ex~ veiii
da proporciOnalidade partidária e o rodízio entre Partidos
tomando este -ano_,_ já anundadas, como a de não mais se
Políticos ou Blocos Parlamenúue_s- ná9_r~presentados.
permitir a prorrogaÇ3o dos Prazos de Orçamento, de maneira
§ 19 Os Líderes Partidários submeterão à Mesa os nomes dos Senadores que prete-nderem indicar para integrar tal a não se estar aprovando, ao apagar das luzes da Sessão
o Conselho, na medida das vagas que-cõubcrem ao respectivo Legislativa do ano, todo aquele enorme cabedal de complexo
e~aran~_ado de emendas contidas no Orçamento que, justaPartido.
mente, têm contribuído à ocorrência de problemas, tais como
§ 29 As indicações referidas no parágrafo anterior serã~
acompanhadas pelas declarações·atualizadas, de cada Senador os que foram detectados_ no âmbito do MinistériO dã Ação
indicado, onde constarão as iiif6imaçõ6s retererltt!S aos seus SOCial e, maiS -do que i::;to, na verdade, no âmbito de todo
bens, fontes de renda, atividades econômíças _e profissiOiiais, o Orçame.õ.tó. HaVia proposto há quase dois meses que pudesse a Mesa Diretota determinar à Mesa ou a uma comissão
n<Js termos dos incisos I, II e III do art. 6'' deste Código.
e ao Prodasen que se fizesse o levantamento completo relativo
§ 39 Acompanharão, aínda, cada indicação, uma Declaração assinada pelo presidente da Mesa, certific3.rido a inexis- a quais emendas que porventura ~iyessem sido inseridas a(>ós
tência de quaisquer registres, õ.os Arquivo·s-e: Anais do Sena-- a aprovação final da rvtensagem Orçamentária. Isto ainda não
foi f~ito. Mas eu então resolvi fazer no meu gabinete, através
do, referentes â prática de quaisquer atas ou irregularidades
do terminal ligado ao Programa OR-92, que agora, felizmente,
capitulados nos artigos 89 e 11 deste Código, independente
graças à iniciativa da Mesa e do Presidente Mauro Benevides,
da legislatura ou sessão legis~ativa em que tenh~m ocorrido.
todos nós podemos acessat, e estou completando hoje este
§ 49 Ca~erá ~ Mesa providenciar, durante os meses de
levantamento. Por uma questão de prudência, estamos hoje
feVereiro e março da primeira e da terceira sessões legislativas
em meu gabinete fazendo a revisão completa para evitar quaisde cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho. _
quer erros neste-levantamento. Então, estou preparando um
Art. 24. Enqtiari:t(fi"ião aprovar regll1ãmento específiofício, a ser entregue amanhã, na sessão âs nove horas da
co;·o Conselho observará, quanto à organização" interna e
ordem de seus trabalhos, as disposiçõeS tegim·e-ntá'is rel3.tivas- manhã, ao Presidente do Senado e -do Congresso Nacional,
com O levantamento completo de eme~das inseridas apóª a
ao funcionamento das Comiss6es, inclusive i_!Õ que diz resiieito
aprovação d_a redação final, tudo que foi fuserido após a última
à eleição de seu Presidente e designação de Relatores.
reunião da_C_omissão Mista de Orçamento e que, segundo
§ 19 Os membios do ConSelho-"esúuãO sujeitos~ sob pea decisão da Comissão, implicava simplesmente em dois tipos
na de imediato desligamento e substituiçãO, a Observar a discride modificações possíveis: erros formais que o redator, até
ção e o sigilo inerentes à natureza de sua. função.
às 16 horas, poderia corrigir, mais modificações que um Parla§ 29 Será automaticamente desligado do_ Cónselho, __ o
mentar pudesse introduzir, desde que ele ·próprio, digamos,
membro que não oomparecer-; seril justificatiVa, a 3 (três)
dissesse por escrito ao relator-geral que aquela quantia de
reuniões, consecutivas ou não, bem assim o qUe faltar, ainda
100 milhões que seria destinada ao mun~cípio "A", fosse dirique justificadamente, a mais de 6 (seis) reuniões, durante
gida ao municípiõ "B" ou, então~ qUe houvesse uma altera sessão legislativa.
nância entre os municípios "B"-e "C". IsSo deveria ser feito
Art. 25. O Corregedor do Senado participatá das delina parte da tarde, até às 16 horas. Acontece que esse levantaberações do Conselh() de Ética e _Decoro Parlamentar com
direito- a voz e voto, competindo-lhe promover diligências - m-ento vai mostrar que um númeró muito grande de eme"ndas
foi inserido e que não respeitou exatanü!nte eSsas duas alterade sua alçada, necessárias aos esClarecimentos dOs fatos lrivCsções permitidas pelo relatório, pela Ata da Comissão Mista
tigados.
de Orçamento. Encaminharei" um ofíCio ao Pfesidente com
CAPÍTULO VIII
esse levantamento. Obviamente, o Senador Mauro Benevides
já está anunciando as medidas cabíveis. Entretanto, S. Ex~
Das disposições finais e transitórias
terá um levantamento mais completo no dia de arrianhã. Gostaria de cumprimentá-lo por este projeto, particularmente,
Art. 2o. O OrçamentO Anual do Senado consignará doque procura melhor disciplinar as relações entre os membros
.tação específica, com os recursos necessârios-ã pllbliCaç_ãO
da Casa, como também entre todos· os membros do Congresso
. das Declarações Obrigatórias preVistas-nO art. 6~.
Nacional.
Art. 7:7. Esta Resolução entrará em vigor na data de
_Infelizmente, nobre Senador Humberto Lucena, na noite
·
sua publicação.
de anteontem ocorreu um episódio que, justamente, é algo
Art. 28. Revogam-se_as demaiS disposiÇões eriiCOntráque machuca a todós. pois gostaríamos que as relações entre
rio.
os Parlamentares fossem caracterizadas por atirudes ciVilizaSala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Senador -Hum.
das,_ dentro do decoro parlamentar. Tive a oportunidade de
berto Lucena.
da Casa, de seus órgãos ou de qualquer dos seus membros,
poderá o Conselho de Ética solicitar intervenção à Mesa.

as
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explicar ao Sr. Roberto Jefferson que não havia dado qualquer
entrevista ao jornal O Globo ou à Jornalista Teresa Cruvinel.

Afirmei isso ontem e hoje novamente. O Deputado Roberto
Jefferson dirigiu-se a minha pessoa de uma forma não apenas
descortês, mas muito desrespeitosa. Eu nunca tive qualquer
atitude nesta direção. Hoje, o Sr. Deputado Benitó_ Gama
me informou que até o final do dia a comissãO de.s_ignada
por S. Ex•, presidida pelo Se Senador José!'aulo Biso!, e
que na ocasião assistiu à cena, apresentará um relatório sobre
o assunto, D_e aCQrdo com o. Regimento,_ a méncionada comissão dispõe de 48 horas para assim_ proceder. Se esta Comissão .
pudesse se valer da Corregedoria - se. ela já existisse nesta
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resgatar nossa imagem. Precisamos, realmente dar o testemunho de que, ~o que diz respeito a nossa economia interna
somos os priineiros a apurar e a condenar, se for caracte-rizada
uma determinada responsabilidade.
Esses dois Projetes, Senador Eduardo ~uplicy, o que
dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar no âmbito do Senado e o que inStitui o Código de ética e Decoro Parlamenta~
no Senado, completarão essa série de nor.mas que são- necessárias para disciplinar a conduta dos Srs. Congressistas.

O Sr. Gerson Camala- Permüe-me V. Er'_ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muita atenção,
Casa - se aplicaria, então, exatamente. Mas cOmo· o fato
ouço o aparte de V. Ex•.
se deu com um Deputado da Casa, onde já existe projeto
O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador, nobre Líder
semelhante, tudo isto, obviamente, já estará_ previsto.
do PMDB, acompanho a opórtuna· irifervenção que faz V.
Felizmente, não foi desta Casa, tenho certeza, não foi
Ex~, acompanhada das duas proposições que apresenta para
de iniciativa minha o procedimento inadequado. Então, espeM
corrigir os problemas que apOnta. Cumprimento V. Ex~. Mas
ro que urna situação corno essa tenha_efetivame_:nts:: Q_ençaminhamento já previsto nos Regimentos da Câmara e _do Se11ado, _ gostaria de fazer a V. Ex~, como Líder do PMDB, responsável,
lutador e batalhador que é, uma sugestão que poderia ajudar
Mas, em existinâo está Comissão Coorrgedoi"a, relativo a proM
no encaminhamento dessa proposição. Trata-se de uma propoccdimentos éticos, estaremos_ prevenindo situações_tais __çorp,Q_
si_ção que venho fazendo há três_ anos, desde quando era memesta. Cumprimen:to V. Ex~_._
bro da Comissão de OrçamentO. Desisti, pedi até à Liderança
para me retirar de lá. Enquanto não estadualizannos o Orça~
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradecemos sua intermenta da União, a Comissão vai ter problemas de atraso
venção, cujos termos apoiamoS, pois V. Ex• enfatiza a neCessiM
sempre sérios, e, no ano qUe vem, estãtemos ·aqui falando
dade imperiosa de apurarmos todas denúncias sob_r_e possíveis
desses mesmos problemas. A sugestão que apresentei é a
alterações, a destempo, do projeto de lei referente ao Orçaseguinte: no plenário da comissão trava-se o primeiro embate;
mento Fiscal da União de 1992, sobretudo no que tange à
os Parlamentares vão lutar pelo percentual que cada Estado
conduta do Relator-Geral, atual Ministro Ricardo Fiúza.
terá do Orçamento da União para investimentos, porque a
Conforme afirmamos õnteril, ·o Presidente Mauro BerreUnião te~ as despesas fixas, que são a folha de pessoal e
vides afirmou que estava aguardando - e havia pedido até
o custeio. No que se refere às despeSas de investimento, o
celeridade nisso -a· resposta da ·nova ComíssâO Mista de- Senador pelo Paraná vai lutar para que o Pa'raná tenha, por
Orçamentcr,-presidida pelo Deputado Messias Góis e_quC tein
exemplo, 10% do Orçamento da União nos investimentos;
como RelatorMGeral, este ano, o Senador Mansueto de Lavor,
o do Espírito Santo, mais modesto, 3% ou 4%; a Paraíba
porque achou S. Ex• que, por se tratar de matéria que diz
de V. Ex\ uns 9% a 10%, pela força que V. Ex- tem junto
respeito ao Orçamento, aquele órgão técnico do Congresso
com sua Bancada lá dentro; São Paulo,_ tão rico, abre mão
deveria se pronunciar em primeirO lugar. Sem -prejuízo-. pOde 30%, recebe 5%, em favor dos Estados pobres._ Há luta
rém, de outras providências, como, por exemplo, aquela que
política em torno desses investimentos. FiX-ãdo o quantitatiVoS. Ex• nos adiantou, que seria a formação de uma Comissão
de cada estado, em separado reúnem-se: a Bancada da ParaíM
de Sindicância, constituída por membros da Mesa do Conba, a Bancada do Paraná, a Bancada_ do Espírito Santo. Os
gresso Naci-onal, com a tarefa de uma investigação mais proparlamentares vão, então, colocar esses recursos de .aCQrd,o
funda dessas denúncias jã" que elas·se--reJacíonam com a concom as prioridades dos Estados que eles representam. A matéduta de_ Congressistas.
ria volta ao plenário da comissão, e aí se fixa o- Orçamento
Aliás, aproveitamos a oportunidade para levar a V. Ex~,
em cada Estado, com a sua Bancada decidindo só sobre os
de público, a total solidariedade da Bancada do PMDB nesta
seus problemas e investimentos~ Comjsso, acabã-se com o
Casa, diante da agressão a V. Ex• numa das recentes reuniões
problema de Deputado de_um Estado apresentar emenda para
da Comissão Parlamentar de Inquérito, encarregada de apurar
fazer hospital no outro Estado, porque intressa à empreiteira;
as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello. Acredito que
acaba o problema, por exemplo, de um Senador_ do _Espírito
o Deputado Roberto Jefferson perdeu o seu controle emocioSanto votar para se construir uma ponte no Acre, aonde ele
nal e, por isso, investiu contra V. Ex~ -de modo não só descorM - nunca foi, sem saber, portanto, se ela é importante para esse
tês, como abrupto, fato que deu margem a uma repercussão
Estado. Então, cada Parlamentar vai opinar, discutir e decidir
negativa na imptensa:-para <:rCongresSo NaciOnal. Na verdasobre matérias que ele conhece, sobre problemas do seu resde, nobre Senador Eduardo SuplicY, COino'_j á eXiste na Câmara
"pectivo Es_tado. _Se conseguíssemos fazer isto - e teríamos
dos Deputados- em vigor- a Corregedoria Parlamentar,
que romper o bloqueio violento de interesses naquela Comisque é dirigida pelo Deputado Waldir Piies uin dos Vice-:Presão- estaríamos com a Comissão funcionando plena, rápida,
sidentes daquela Casa do Congresso Nacional, o Presidente
decidida e moralmente. Muito obrigado _a V. Ex~ pelo aparte.
Mauro Benevides poderia afetar o caso - por enquantO ~
Cumprimento-o pe1os dois prOblemas que aponta, com as
à Corregedoria daquela Casa, num entendimento com o PresiM
duas soluções juritas. Desejava apenas apresentar a V. E~
dente Ibsen Pinheiro.
esta idéia.
Evidentemente, esse caso não pode ficar sem investigação
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou grato a V. Ex•,
e sem punição. V. Ex• foi vítima, da meSma forma como
nobre_Senador_ Gerson Çamata, que apresenta sugestões bem
o Congresso Nacional também o foi. Temos de dar o exemplo,
oportunas, sobre a elaboração orçamentária. Vou trasmiti~las,
sobretudo nesta hora em que realizamos um esforço pa·ra
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com todo o interesse e apoio, ao Senador Mansueto de Lavo~,
atualmente o Relator-Geral do Projeto de Orçamento, para
1993. Não tenho dúvida de que S. EX', que está debruçado
no estudo dessa matéria, levará em conta o apelo de V. EX",
que se justifica plenamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluímos, dizendo apenas que notamos, hoje, também o Presidente Mauro Bepevides muito preocupado com a ausência de Senadores no plenário.
Tenho para mim que todos nós devemos ajudar S. Ex\
no sentido de garantir sempre, na Ordem do Dia, uma presença maciça no plená_rio do Senado e do _Congresso Nacional.
COmo Líder, estamos prontos a ajudá-lhe_ nesse sentido e
esperamos e confiamos que os demais Líderes também estejam.
O Presidente Mauro Benevides chegou mesmo a me falar
que estava disposto até a recorrer ·a medidas mais enérgicas,
de forma a garantir que, durante as votações, houvesse o
quorum indispensável no plenário.
Sr. Presidente, à guisa de esclarecimento, lembraríamos
a V. Ex~ e aos Srs. Senadores que em recente reunião do
Presidente do Senado com os Líderes a respeito desse assunto,
tivemos oportunidade de lhe dizer que, a· nosso ver, só há
uma forma de se assegurar a presença dos Senadores e Deputados, não só_ nas reuniõeS das comissões, como também nos
plenários das duas Casas e. do Congresso: é o _restabelecimento, no menor prazo possível, da parte variável dos subsídios dos Srs. Senadores e Deputados, pois ela é que corresponde ao comparecimento a cada sessão plenária, a cada reunião de comissão.
Para isso, entretanto, faz-se mister uma Proposta de
Emenda ConstituciOnal. Acreditamos que esta seria uma solução que teria o apoio da opinião pública; pelo seu caráter
altamente moralizador. Não é justo que aqueles que não comparecem às sessões do Senado, da Câmara ou do Congresso
façam jus à mesma remuneração dos que participam atiVamente dos trabalhos parlamentares.
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Lamento, nobre Senador, não poder lhe dar o aparte solicitado, porque o Sr. Presidente já me adverte. Mas. tenho certeza, mesmo sem ouvir
as suas palavras, que V. Ex~ iria trazer apoio -à colocaçâo
que ora fazemos:.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso· do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Mauro Believides, Presidente, deixa a_ cadeira da
Presidincia, qUe t Ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 3~ Secretário.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve ·comunicação, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha beài) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, que falará
·
pela Liderança.
_ -· _·
V. Ex' dispõe de cinco minutos, nobre Senador.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder.
Para uma comunicação. Sem revisão do oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a revista Veja, em uma de suas Ultimas
edições, acusou o empresário Paulo César Fafias, o PC, de
ter providenciado a vitória da IBF da Amazôriia S. A. na concorrência para a fabricação dos bilhetes da ''raspadinha" federal.
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O jornal A Folha de S. Paulo procurou saber mais detalhes
sobre a tal concorrência, sobre o valor e duração do contrato
com a IBF, o número de bilhetes impressos pela empresa
para a Caixa Económica Federal. Quis saber mais: quando
a CEF começou a planejar a·"raspadínha"? Quantas empresas
têm tecnologia para prestar esse serviço no País? Se a CEF
tem tecnologia para prestar esse serviço no País? Se a CEF
chegou a considerar a hipótese de importar os cartões?
Todas essas perguntas, toda essa curiosidade, faz parte
de um fax que o Sr. Dario Palhares, da Folha de S. Paulo,
enviou à assessoria de imprensa da Caixa Económica Federal.
O Presidente da Caixa Econóniica Federal, Dr. Álvaro
Mendonça Júnior, respondendo ao jornalista Dario Palhares,
enviou-lhe todo o histórico do processo do surgimento da
Loteria Federal do Brasil - instantânea - , assim como de
todo o processo licitatório que foi realizado e dá outras infor~
mações pertinentes ao assunto.
Há mais de dez anos, a CEF providenciava estudos para
implantar uma nova modalidade de loteria que permitisse
ao apostador conhecer, de imediato, o resultado, independente de sorteio. Optou, então, pela modalidade instantânea.
Essa modalidade é usada pelo mundo afora, por ser uma loteria ativa em que o apostador exerce uma ação ao comprar
e raspar o bilhete. Para implantá-la, subsídios eram necessários. Para obtê-los, lavrou-se a portaria de número 834/89,
da Dirop, criando um grupo de trabalho composto por empregados das áreas de loterias e de sistemas. Este grupo tinha
a incumbência de estudar- a viabilidade legal, técnica e operacional e as condições para a realização de licitação pública.
Por decisão superior. o citado grupo de trabalho visitou
loterias da Europa e da América do Norte, lá conhecendo
a operacionalidade das loterias do tipo instantâneo e seu suc~s
so inquestionável. No Brasil, o grupo visitou diversas empresas
postulantes ao fornecimento de bilhetes dessa loteria, empresas que já estavam instaladas ou em fase final_de instalação.
·Em março de 1990, o grupo de trabalho apresentou seu
relatório conclusivo. Foi apreciado e aprovado pela diretoria
da CEF em oito de março de 1990, quando também providências legais e operacionais foram tomadas para a sua impl~n
tação, como:
Legislação Específica tratando da concorrência para con·
tratação de empresa para o fornecimento dos bilhetes;
Reavaliação da estrutura e da lotação necessária de pessoal (LNP), das unidades de loterias das superintendências
regionais (Sureg) e recadastramento e redimensionamento da
rede de revendedores lotéricos.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acatando a Exposição de Motivos n' 133, de 31 de março de
1990, da então Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, baixou o Decreto n"' 99.268, de 31 de maio de 1990,
regulamentado pela norma geral da Loteria Federal do Brasil
- instantânea - , editada pela Caixa Económica Federal e
publicada no Diário Oficial da União em 29 de junho de 1990.
__ A ai-recadação dessa loteria terá a seguin~e destina_çãp:
Prêmíos .......... _.............................•......•... ~ .. -. : 45%
Renda líquida .................. _.-...... _.................... · 25%
Despesas de custeío ............................... , .... -.~... 30%
Total .......... _...................... ~ •. _........ _.... c.... 100%.
Licitação~-

Através do edital de licitação n9 20/90, de 30 de agosto
de 1990, publicado no Diário Oficial da União, iniciou-se o
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processo licitatório para fornecimento dos bilhetes da loteria

instantânea.
Nos dia_s__S, 6 e 7 de setembro de 1990. o aViSO de licitação

foi publicado nQs jornais de grande circulação do País, Em
4 de outubro- foi o recebimento das prOpostas. Delas partici~
param as seguintes empresas:
- Interprint -Impressos de Segurança Ltda.
- IBF da Amazónia S. A.
-Moore -formulários Uda.
- ISA - Impressos de Segurança Associados Ltda.
- Lotebrás -:- Serviços LotériCOS do Brasil Ltda.
Dia 18 de outubro de 1990 divulgou-se o julgamento da
habilitação preliminar.
Foram consideradas habilitadas:
- Interprint
- IBF da Amazónia
-Isa.
Foram consideradas inabilitadas:
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O contrato 'entre a CEF e a ffiF da Amazônia S/A foi
assinado em 17 de ju-n-ho de 1991.
Da coittratação.
O cont:i:ato para fornecimento de bilhetes da Loteria Federal do Brasil - instantânea - entre a CEF e a IBF da
Amazónia Impressos de Segurança Ltda., pelo prazo de 20
_!Peses, ocorreu_ em J 7 de julho de 1991 -contrato registrado
sob o n9 136.726, no cartório de registres de títulos e documentos, na mesma dana.

A empresa está cumprindo regularmente todas as suas
obrigações contratuais, tendo a CEF recebido seis emissões
corno a ~eguir:

-Emissão 1 -Super Trevo Federal
Preço de venda.................................. Cr$300,00
Formalizaç-ão da encomenda...................... 2-7-91
Quantidade de bilhetes...................... 200.400.000
Preço por milheiro............... ...... .. ... Cr$35.633,58

-Moore_
-Lotebrás.
- Emissão 2 - Corrida da Sorte
Dia 22 de novembro de 1990- fOi a abertura de enve~
Preço de venda.................................. Cr$350,00
Iopes da "proposta técnica" e a devolução dos enyelopes das
Formalização da encomenda.................... 2-10-91
empresas inabilitadas.
__ _
Quantidade de bilhetes..................... 100.200.000
Dia 13 de dezembro de 1990- apresentação .do relatório
Preço por milheiro........ ........ ......... Cr$35.633,58
da comissão constituída para analisar as propostas técnicas
das empresas habilitadas_: Isa, Interprint, e IBF da Amazónia.
- Emissão 3 - SOrte 92
De 7· a 10 de janeiro de 1991 - visita da comissão às
Preço de venda ................ ·········--····· Cr$500,00
instalações das licitantes com_ o objetiVo de verificar o exati:i
Formalização da encomenda................... 29-11-91
cumprimento das exigências do edital. de licitação_n9 20/90.
Quantidade de bilhetes..................... 100.200.000
Dia 15 de janeiro de 1991 -foi apresentado_ o- relatório
Preço por milheiro......................... Cr$53.438,83
da comissão encarregada da visita às lici~nte-s.
Dia 29 de janeiro de 1991 - divulgação do resultado
(Preço reajustado pelo IGP-M do trimestre: julho,
da habilitação técnica, sendo considerada como tal apenas
13,22%; agosto 15,25%; setembro 14,93%).
a IBF da Amazônia e como inabilitad_as as lnterprint e Isa.
- Emissão 4 - chance extra
Dia 5 de fevereiro de 1991 - foi a data _para a apresenPreço de venda.................................. Cr$500,00
tação de recursos das empresas julgadas inabilitadas.
Formalização da encomenda .................... 30-12-91
Dia 7 de fevereiro de 1991 - os recursos interpostos
Quantidade de bilhetes ............... ·-····· 60.000.000
pela Interprint·e pela Isa foram comunicados à IBF da AmaPreço por milheiro.. ....... ................. Cr$53.438;83
zônia.
Dia 18 de fevereiro de 1991 - término do prazo para
-Emissão 5 - Jogo da Velha
que a IBF-ifu:pugne os recursos interpostos.
Preço de_v_enda.... .. . ......... ... .. ............. Cr$600,00
Dia.20 d.e. fevereiro _de 19.91 -julgamento dos recursos.
Formalização da encomenda ......... . . . _ ... ~--· 30-12-91
Divulgação dos resultados_e ab_er'tl!r(!.__ d~ "proposta comerQuantidade de bilhetes....................... 60.000.000
ciar•.
Preço por milheiro.... ...................... Cr$53.438,83
Da elaboração do edital ao término- do processo licitatório, os trabalhos foram~acompanhados por representantes da
Price Waterhouse e um representante da audito.ria da CEF.
-Emissão -6 - Número Milionário
Antigos servidores e de _alto nível da ÇEF integraram a comisPreço de Venda................................. Cr$750,00
são especial de licitação como: o consultor jurídico, o chefe
Formalização da encomenda..................... 23-3-92
do departamento de Loterias e o chefe do d!!partamento de
. Quantidade de bilhetes....................... 54.000.000
material e serviços gerais.
Preço por milheiro........................ Cr$101.773,88
O processo de licitação, em todas as suas fases, foi taril~
bérn acompanhado pelo Tribunal de Contas da União, que,
(Reajustado pelo IGP-M do trimestre: outubro, 22,63%;
em 24 de abril de 1991, por decisão do plenáriO, considerou
novembro, 25,62%; dezembro, 23,63% ).
regulares tod_o_s_ os procedim.entos adotados pela CEF, que,
Está, aí, Sr- Presidente, o verdadeiro histórico da instandurante e vigência do contrato, informoU ao mesmo TCU - tânea, criada_ pela CEF. Peço a transcrição_ do documento
sobre sua execução.
nos Anais da Casa.
As empresas que prosseguiram no processo licitat6rio
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sempre, o Presiforam julg~das habilitadas na fase "pro_posta_ t§c~iCa", sendo
dente da Caixa Económica Federal está pronto a responder
declarada vencedora da concorrência a que apresentou menor
a qualquer pergunta e a dar qualquer informação não só na
preço na fase "proposta comercial". Foi vencedora a empresa
IBF da Amazôniã. S. A. Este resultado foi publicado no Diário . imprensa falada, escrita e televisada, como também atendendo
a convocações do Congresso Nacional.
Oficial da União, de 24 de abril de 1991.
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1.1.1 Essa modalidade de loteria é a mais usual dentre
as loterias internacionais, por ser uma loteria ativa em que
-õ apostador exerce uma ação ao comprar e raspar o bilhete,
diferentemente das loterias tradicíonais que dependem de outros fatores para 'se conhecer o resultado.
- 1.2 Para obtenção de subsídios neceSsários à sua implantação, foi constituído, através de Portaria n9 834/89, d~ DirOp,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
Grupo de Trabalho composto por empregados das __!\reas de
SR. NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
Loterias e de SisTemas, cujã "incumbência foi a de promover
estudos da viabilidade legal, técnica e operacional, como tam11m' Sr.
Dario Falhares
bém estabelecer condições para realização de licitação pública.
1.3 Assim, por decisão superior, ·os-empregados desigJornalista da Folha de S. Paulo
nados para compor o citado Grupo de Tiabalho, promoveram
Com relação à pauta encaminhada por V. s~ solicit~mÕs
visitas- de trabalho a loterias de países da Europa e América
esclarecimentos sobre o processo licita tório da Coteria Federal
do Norte, onde s~ teve oportunidade de conhecer a operaciodo Brasil - instantânea-, estamos enviando Nota "Informanalidade das loterias do tipo instantâneo em funcionamento
tiva contendo todo o histórico do processo, bem como outras
informaçóes pertinentes ao assunto.
nesses países, cuJo sucesso é inquestioiiá\id.
1.3.1 No Brasil, o Grupo também visitOu diversas empreSolicitamos, ainda, a fineza no senddO de que a publi--sas postulantes ao fornecimento de bilhetes dessa loteria, que
cação das informações anexas seja reproduzida fielmente.
já se encontravam instaladas ou, ainda, em fase final de instaAtenciosamente,- Álvaro Mendonça Júnior, Presidente
da CaiXa Económica Federal.
lação.
1.4 Em março de 1990, esse Grupo de Trabalho apre'
Brasilia, 29 de maio de 1992
sentou
seu relatório conclusivo, que mereceu a apreciação
NOTA
e aprovação da Diretoria da CEF, em reunião de 8-3-90,
LOTERIA INSTANTÂNEA
no qual ficou registrada as providências legais e operacionais
à sua implantação, tais como:
Histórico
1.4.1 Legislação específica;
1.1 A CEF, há mais de 10 anos, através da área de lote1.4.2 COncorrência para Coiitratação de empresa para
rias, desenvolveu estudos visando a viabilidade de implantação
o fornecimento dos bilhetes;
de uma nova modalidade de loteria qual seja a que permitisse
1.4.3 Reavaliação da estrutura e da LNP. das Unidades
ao apostador conhecer de imediato o resultado, independende Loterias das Sureg e da Matriz; e
temente de sorteio, competição esportiva e etc. Optou, então,
1.4.4 Recadastramento e redimensionamento da rede de
pela modalidade Instantânea.
revendedores lotéricos;
O Sr. Álvaro MendÓnça teia- dado provas
sua competência e da transparência que- tem Íf!Iprimido à sua administração na Caixa Ci:onôniíca Federal. CoD.graiu10=Ine com S.
S• por ter remetido ao jornalista Dario Pa1háreS todas essas
informações,-solicitando a V. Ex~; Si'. Presidente-~ a sua transcrição nos Anais desta Casa.

..... _
~

O txêeJ.~n-t:issúia-·sennor Presú:lem:e dá RePltblic:a. acat-ando
os ~er~os da Exposi~âo de Mot"1vos n2 133 de 31 de Marc:o de
199e. aa Excelen~iss1Aa Min1st"ra
da EconoMia.
Fazenda e

r.:·-~.::.ne.JaPlen"t"r._ b·alXÓÚ o Decr-~--co n!~ 9-9.268. de 3!. de ftl·ai<J.
de
1990~ cu~a regula"en~a~ãõ se oeU atraVés da Hor~a Geral
da
Lo~er~a Federal do Brasil - Ins~antânea. editada Pela Caixa

EconÔPl1Ca Fede-ra 1- e. publicada no Diário Oficial da
de 29 de junho de 1990.

União.

A- al-recda.ac;:ão a essa loterJ.a, te rã a seguinte dest1. nac::ão:
PrêA1os ••••••••••••••• 45%

Renaa LÍqu1da ••••••••• 25%
Desoesas de Cuséeio ••• 30X
Totai •••••••••••••••• 100X
LICITAC"'O

2

DA

2-l

Através ao Edital de Licita~ão publicado no I>.o.u.
Concorrênc1a 020/90. de 30 de agosto de 1990, deu-se início
ao processo lic1tatór1o para forneci~ento dos bilhetes da
Lo~er1a

Ins~antânea.
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05. 06 e 07 SET 90 - publicaçâo do Aviso de Licitação
nos3orna1s de grande

circula~âo

do Pa-

I.s•

04 OUT 90 -

receb~Mento das propostas.
ParticipaM as segu~ntes eMpresas:
In~erprint IMpressos de Segurança Ltda.;
IBF da AMazôn~a S.A.;
MOORE - ForMulários Ltda.;
ISA - IMPressos de Segurança Associados Ltda.
LOTEBRÃS - Serviços Lotéricos do Brasil Ltda.

18 OUT 90 - Divulgação do julgaMento da habilitação

preli-

rtl.nar ..

ForaM consideradas habllitadas:
Interprint;

- IBF ~a
- LSA.
Inab; 1 j

AMazôni~;

tadas:

MOORE;
- LOTEBRÃS.
22 NOV 90 - Abertura de envelo~es da "Proposta Técnica" e
aevolução aos envelopes das eMPresas inabilitadas - MOORE e
LOTEBRÃS.
13 DEZ 90 - Apresen~açio do relat~rio da
~uida

oara analisar as
ISA. IHTERPRINT e IBF.

07

d

10 JAN 91 -

propos~as

Visita da

C1tan~es7 co~ o obje~1vo
das ex1gªnc~as do idital

CoM~ssio

CoMissão constitécnicas das e"presas=
instala~ões

às

de ver1ficar o

de

Lici~açio

exato

das

li-

cu~priMento

n2 020/90.

15 JAN 91 - Ap~•sen~açio do relat~r1o da
gaoa da v1si~a às licitan~es.

C~Ml.Ssio

encarre-

D1vu!gaçio oo resulcaoo oo Ju~gaMen~o alus1vo à
pabilitaçio ~ecn1ca. 't:endo s1do consideradd habilitada a~>e
na~ a IB~ oa AMaz~nla e 1nabil1~aaas as INTER?RINT ~ !SA.

29 JAN 91 -

05 FEV 91 -

~presen~açio

de recursos dãs

e~Presas

l.nabili~aoas.

07 FEV 91 INTERPRI~T

CoMunica~io

a IBF dos recursos

interoos~os

pela

e ISA.

18 FEV 91 - TerP11no do prazo para que a IBF apresente a u:pugnaçio dos recursos 1n~erpos~os.

20 FEV 91 - JulgaMento dos recursos. divulgação do resultaao e aber~ura da "Proposta CoMerc~al".

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

J uriho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSQNACIONAL (Seçãoii)

4656 Sexta-feira 12

--Desde a elabor~~io do Edital a~~
o
tir~ino
do processo
l1c1tat~r1o, taaos dB~rabalhos foraM aco~panhados Por
represen"an~es da PRICE WATERHOUSE e UM representante da
Au01tor1a aa CEF. A pr~pria Co~1ssão
Especial de Licita~ão
foi integrada por an~1gos servidores e
de alto nivel:
o
Consul~or Juri01co. o Chefe do DepartaMento de Loterias e o
Cneie do Departal'len~o de Ma~er1al e Servi~os Gerais.
0 a·C::OP1Panhar1etltO da lic11:a~ã0 er1 todas as fases taMi>él'l T01
TCU, que. eM 24 ABR 91. por decisio do Plen'-

efe~uado ~elo

r1o. cons1aerou regulares tooos os

procedi"entos

adotados

pela CEF. E, dura~-ce a v~~incia do contrato. a CEF
nha ao TCU inforAatões sobre sua execu~ão.

encaMi-

2.4

As eMpresas __ que prossegu1raM no Processo licitatório, foraA
Julgaaas habilitadas na fase •proposta Técnica", senao decidida a vencedora da Concorrênciap a que apresentou Menor
prec:o, na fase "Proposta CoAercial".

2.5

Sagrou-se ve-ncedora, a eMpresa IBF
apresen~ou

o

~enor

preço~

·da

APiazônia

senco o resultado

da

S/A,

C1a dev1daAente PUbl1cado no Di,r1o Oficial da União de
ae abr1l ae 1991.

,., -..__o
3

que

Concorrên-

24

Após as negoc:1a~ões de praxe. foi assinado eM 17 de julho
oe 1991. o contrato en~re a CEF e a IBF da AAazônia S/A.
DA CONTRATAÇÃO
O con~ra-co celebrado entre a CEF e
a
IBF da AMazônia
IMpressos oe Segu~ahC::a Ltda. para forneciMento de bilhetes
aa Lo-cer1a Feoeral ao Brasil - Instantânea. pelo prazo de
20 (v1n-re) Meses, ocorreu eM 17/07/91, tendo sido registraao sob n~ 136.726, no Car~ório do 12 Ofício de Reg1stros de
Títulos e

Docu~en~osp

na

Mes~a

data.

Até- -a- presen"'t'-e-:oa-ta .a eMpresa E'!'' referência- - vei'l
CUrlP'ti ndo
regu.iarr'len"t'e cort _"Ç'_OOa? ~s ,sJ.~as- obrigaçÕes contra't'ual.s,. -"t'en-

ao

d

CEF receb100-06

(~el.s)

e~1ss;es

co~o

a seguir:

Efoi!SSl!>a IH -SUPER TREVO r=-EDC:RAL (i"re~o de venaa- Cl-$ 300.00)
-

For~~ta.ll.:::at;ão o a Encor.eiu1a •••• •.•••••••• ~-22/07/91

--Ouan~idade de Bilne~es ••••••••• •••• 200.400.000
- Pre~o por ~ilhe1ro •••••••••••••••• Cr~ 35.633,58

EMISSÃO 02 -CORRIDA DA SORTE <~re~o de venda -

Cr$ 350:00)

--~Far~~:aal1za~-ão t1.a· Encor-tenaa •••••••••••••• 02/10/91
Duant~aade de Bilhetes •••••••••••••• 100.200.000
- Pre~o por Milhe1ro ••• ~··········~·cr• 35.633p58
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EM!SSÂO 03 - SORT~ 92 <?re~o de venda - Cr$ 500.00>
- ForAaltza~ão da EncoAenaa ••••••••••••••• 29/ll/91
--ouan~tdade de Bilhetes ••••••••••••••• 100.200.000
Pre~o por Hilhe1ro ••••••••••••••••• Cr$ 53.438.83
<Rea~ustado pelo IGP-M do triAestre - JUL = 13.22X.
ACO = 15.25%, SET = 14.93%)
EMISSÃO 04 - CHANCE .EXTRA <Pre~o de venda - CrS 500.00)
ForAalizác:ãó aa EncoPienda ••••••••••••• -•• 30/12/91
Quantidade de Bilhetes •••••••••••••••• 60.000.000
Pre~o por Hilheiro ••••••••••••••••• Cr$ 53.438y83
EMISSÃO 05 - JOGO DA VELHA (Prec:o de venda - Cr$ 600.00)
Fornaliza~ão aa EncoAenda ••••••••••••••• 30/12/91
Quan~tdade ae Bilnetes •••••••••••••••• 60.000.000
Pre~o por Hilhe1ro •••••••.••.•••••• crs 53.438.83
EMISSÃO 06 -NúMERO MILIONÁRIO <Pre~o de venda -Cr$ 750.00)
ForPializac:ão da Enconenda •• ~-~ •••••••• ~ •• 23/03/92
Quantidade de Bilnetes ••••••••••••••••• 54.000.000
Pre~o por Milheiro ••••••••••••••••• Cr$ 101.773.88
(Reajustado pelo IGP-M do triAestre - OUT = 22.63X.
HOV = 25,62%. DEZ = 23.63%)
OBS.: Reajuste triAestral pelo IGP-M (Cláusula Oitava>.
FINAL

Para: Assessoria de Imprensa -da Caixa Económica Federal
(NCde
Iberê)
n' do fax: (061) 226-4057
De: Dario Palhares (Folha de S. Paulo.)
lberê:

Conforme combinado, estou te envian-do a pauta sobre
a "raspadinha" federal. Vamos lá:
-A Veja, em sua penúltima edição, acusa o empreSário
Paulo César Farias. o PC. de ter arranjado a vitória da IBF
na concorrência para a fabricação dos bilhetes da ''raspadinha"
federal. O que a Caixa tem a declarar a respeito? A -instituição
pretende tomar alguma providência para esclarecer a sociedade?
- Precisamos de maiores detalhes sobre a tal concorrência: da de publicação do edital, critério·s~ésfabelecidos para
a escolha, empresas que se candidataram, CritériOs de desempate (se é que houve empate), data de entrega das propostas
etc., se possível. pedimos a íntegra do edital.
-Valor e duração do contrato com a IBF, número de
bilhetes impressos pela empresa para a CEF.
Quando a CEF começou a planejar sua "'raspadinha''?
Quantas empresas no entender da CEF têm tecnologia para
prestar esse serviço no País? A CEF, tem tecnologia para
prestar esse serviço no País? A CEF chegou a considerar
a hipótese de importar os cartões?
E istO: Um abraço.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos- Amazonino Mendes - Áureo Mello - Dario Pereira - Divaldo Suruagy
,-- Eduardo. Suplicy - Elcio Álvares - Hugo Napoleão Jonas Pinheiro- Magno Bacelar_- Mário Covas-..;_ Teotónio
Vilela Filho.
· · ·
· · ··
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 63 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 19, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
375, inciso VIII, do Regimento Interno, combinado
com o art. _64,. § 2"', da Constituição.)
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da
Câmara n' 19, de 1992 (n'2.454191, ria Casa de origem),
de iniciã.tivá- do Presidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos
-do Poder Público, e dá outras providências, tendo
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PARECER, proferido erri Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e -às
Emendas n~' 2 e 3;-nos terinoS de substitutivo que oferece; e contrário-à Emenda n"' 1.
Na sessão anterior foi lido o Requerimento n9 355, de
1992, de autoria do senador Maurício Corrê<i, de prefúêriéia --pa. 1 a votação do substitutivo sobre o projeto, ·que não foi
apn ciado por falta de quorum.
Em votação-ó requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do substitutiv-O, que tem preferência
regimental, ressalvados os destaques.
Em votação o Sustitutivo.
··
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Cid Sabóia de- CarVãlhõ .:.._ S-r. Presidente, peço
a palavra como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tem
V. EX' a palavra.
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE)
-Sr. Presidente, Srs. SenãdOres, depois do Senador Jutahy
Magalhães quero falar sobre esse projeto, explicando, a posiw
ção do PMDB.
O Sr. Jntahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachiz Saldanha Derzi) a palavra V, Ex~

Tem

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero que
conste o meu voto contrário ao substitutiVO. Estou encaminhando à Mesa uma declaração de voto, por escrito, a respeito
do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -V. Ex•
será "atendido.
Passa-se à votação dos destaques requeridos.
Em votação o§ 39 do art. }9, do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
F01 V"' ... ção o art. 39 do substitutivo:Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora-, a fim ü .... ;-cotligir o
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Díretota, oferecendo a redação
do vencido, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 165, De 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 19, de 1992 (n' 2.154, de 1991, na Casa na origem).

Junho de 1992

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1992 (n' 2.154, de 1991,
na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de medidas
cautelares contra atos do Poder Público,_ e dá outras provi~
dências.
Sala de Reuniões da_Comissão, 11 de junho de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
-Alexandre Costa- Lucídio PorteUa.
ANEXO AO PARECER N' 165, DE 1992
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do SubSti-tUtivo do Semido aO Projeto de Lei da Câmara
n• 19, de 1992 (n' 2.154, de 1991, na Casa de origem),
que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder -Público, e dá outras providências.
O Co-ngresso Nacional decreta:
Art. 1~ Não será cabível medida liminar contra atas do
Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer
outras ações de natureza cautelar ou preventiva. toda vez
que providência semelhante não puder ser concedida em ações
de mandato de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1~ Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida
cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato
de autoridade sujeita, na \'ia de mandado de segurança, à
competência originária de tribunal.
§ 2~ O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3' Não será cabível medida liminar de caráter satisfativo.
Art. 29 No mandado de segurança coletivo e na ação
civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após
a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público. que deverá se pronunciar no prazo de setenta
e duas horas.
Art. 39 O recurso voluntário ou ex~officio, interposto
contra sentença em processo cautelar. proferida contra pessoa
jurídica de direito público ou seus agentes, que importe sm
Outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito _suspensivo.
Art. 49 Compete ao presidente do tribuna1, ao qual cou~
ber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em
despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações niOw
vidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento
do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público
interessacht, em caso de manifesto_ interesse público Otl de
flagrante ilegitimadade, e para evitar grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança e à economia públicas.
§ }9 O pedido de suspensão da liminar, a que se refere
este artigo, junto ao presidente do tribunal competente, terá
efeito suspensivo a partir do momento em que o juiz da causa
luh:=: .. conhecimento oficial de sua interposição.
§ 29 Aplica~se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo
de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.
§ 39 O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e
o Ministério Público, em cinco dias.
§ 49 Do despacho que conceder ou negar a suspensão,
caberá agravo, no prazo de cinco dias.
Art. 59 Esta Lei entra em vigof na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições ein contrário.
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O Sr. RachidSaladanha Derzi, .J'Secr"etário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
O Sr. Maurício COrrêa- Si. PrCSidente, peço a-pafãVta
pela ordem.

o SR. l'RESIDENTE (Mauro Benevides) :__ Con~edo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
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"Art. 19--· Não- Será cabível medida limina; ~Õntra
atos do Poder Público, no procedimento cautelar o-u.- e-m
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser
concedida em ações de mandado de segurança, em virtude
de vedação legal, tendo em vista o disposto no art. 19
da Lei n' 2.770, de 4 de maio de 1956, no art. 5' da
Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 19 , §
4' da Lei n' 5.021, de 9 de junho de 1966."

O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT-::- DF. Pela ordem.
Sem revísão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de sabe:r
se o substitutivo foi aprovado, ou se o substitutivo foi aprovado
Justificação
com os destaques. Porque há destaques, tenho que me pronunEntendemos que a redação ora oferecida ao art. 19 do
ciar sobre as emendas e ainda não o fiz.
· substitutivo apresentado ao projeto de lei em tela, melhor
Houve uma confusão e nãó entendi isso muito bem.
define as hipóteses impeditivas de concessão de liminares em
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra medidas cautelares, adotando os mesmos critérios estabelepela ordem.
cidos nos dispositivos legais vigentes que limítam o- deferi"O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~....:. Concedo mento de liminar em mandados de segurança.
Mauricio Corrêa
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
EMENDAN•t
O SR. MARCO MACIEL (Pela ordem. Sem revisão do
Ao PLC n' 19/92
orador.) - Sr. Presidente, havia sido feito um acordo com
(Turno Suplementar)
o PMD B, via Senador Cid Sabóia de Carvalho. S ·~ Ex• está
aqui e poderá concordar comigo.
Dê-se a seguinte redação ao § 39 do art. 1"':
Fizemos um acordo para votar o substitutivo do Senador
"Art. 19 ............................. ~ ............ ~.. -. .... .
Maurício_ Corrêa, nos te-rmos· em que· ele se encontrava, e
§ 3"' Não será cabível medida liminar que esgote,
no turno suplementar seriam acolhidas as duas mudanças;
no todo ou em parte, o objeto da ação."
uma sugerida pelo Senaçlor Cid Sabóía de Carvalho e outra
pelo Senador Jutahy Magalhães.
Justificação
Esse foi o acordo que fizemos.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho :.._ sr: Presidente, peço
a palavra para explicar, pela liderança -do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. EX'
a palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para uma explicação. Sem· revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Liderança do PMDB se reuniu, ontem, para desobstruir a pauta e concordou em aprovar o substi~
tutivo do Senador Maurício Corrêa, com duas modificações.
Uma modifícãçãõ já foi apreserit.idil-pelo pfóprio Relator,
em emenda de sua autoria, e há uma emenda, também} de
minha autoria, complementando, então, o acordo do PMDB,
com os demais integrantes do Se_nado Federal, notadamente
com as Lideranças do PDT e do Governu.
Assim, a posiçã~ do PMDB é a de ap_rovar Q_substitutivá,
muito embora com espírito- Críi:iéO; JUízo Crítfco, -pretendendo
este Partido apresentar projeto de lei, logo a seguír, regulamentando essa matéria, de um modo mais adequado, conforme nosso ·ponto de vista.
Mas o acordo celebrado é de aprovação do substitutiv_o
do Senador Maurício Corrêa, com duas emendas para o turno
suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Maurício Coriêa - não
sei se S. Ex• ainda deseja-esclarecimento ~-que crsubstitutivo
foi aprovado também com os destaques e as duas emendas
serão lidas, agora, pelo Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAN•1
Dê-se ao art. 1,- do Projeto de Lei da Câmara n"' 19:
de 1992, a segUinte i-ei::lação:-

Oral.

Cid Sabóia de Carvalho~

o' Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela Ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr. PíSidente, Srs_. Senadores,
para ficar bem claro, não estou preocupado em aprovar os
destaques, pelo contrário, chamei a atençâO dos Srs. Senadores que aprovaram o pedido de destaque. Isso está na gravação~
,_,
__ _
Há condiÇõe~_ ,de se mudar isto, apresentando _ emendas
no turno suplementar. Eu sei os acordos que foram feitos,
por isso ~tou chairiãndO a atenção das Lideranças para encontrar uma solução. Mas to_dos os dois destaques foram votados
e foram aprovados. Vamos fazer as coisas direitinhot
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai dirimir a dúvida suscitada já, agora, diante da Mesa,
pelo nobre Senador Marco Maciel.
A sessão até aqui estava sendo presidida exemplarmente,
coinO selnpre o faz, pelo Senador Rachid Saldanha Derzi.
O_ Presidente ao a~svmir a presidência dos trabalhos já assistiia, ao adentrar no plenário, qUe a matéria fora aprovada
com dois- destaques: uma emenda do Senador Maurício Corrêa
e outra do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Evidentemente que a Mesa indicaria para relatar a emenda do Senador Maurício Corrêa, o~ Senador -Cid Sabóia de
Carvalho, que é a· Emenda n"' L Quanto à Emenda n 9 2,
o Relator seria o nobre Senador Maurício Corrêa.
Concedo a palaVi-a aõ Se-nador Cid Sabóia de Carvãlho,
para proferir o pareCer sobre a Emenda n"' 1.
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O SR. CID SAI!ÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
eu gostaria de levantar uma questão de ordem antes de relatar
aemenda.
_
Se V. Ex~ enteder que os destaques foram aprovados,
a Liderança do PMDB apresentará emenda retornando o texto
que foi retirado pelo destaque supressiVo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece que está sendo elaborado o requerimento,
em função do qual se chegará ao que V. Ex• deseja.
Concedo a palavra a V. Ex~ para relatar a emenda.
O SR. CID SAI!ÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para emitir Parecer.):- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para

relatar a emenda do Senador Maurício Corrêa, devo dizer,
de logo, sob o aspecto de processualística legislativa, como
também pela condição de constitucionalidade, a emenda é
perfeita.
Por outro lado, atende à posição do PMDB em reunião
que foi feita. oiitem, pela sua Bancada, com a presença do
nobre.Líder do PDT, Senador Maurício Corrêa.
No PMDB queríamos aclarar o texto do substitutiVo
quanto aos impedimentos de concessão de _medidas limin_3.res
em medidas cautelares inofriifüidas, de acordo com o .Có_digo
de Processo CiviL
Assim sendo, o nosso parecer é fãvorável, por entendermos que a emenda aclara substancialme"nte a intenção do
legislador. O PMDB se dá por satisfeito e declara que se
sente atendido por essa especificação, mencionando-se as leis
onde há o fundamento para que não haja Cónce_ss"ão _de liminares.
_ _
_
Assim, o parecer é favorável à Emenda apresentada pelo
Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Q parecer
do Senador C1d Sab61a de Carvalho é favorável à Emenda
n9 1, de autoria do Senador Maurício Cortêà.
Concedo a palavra ao Senador Maurício Corrêa: para -emitir parecer sobre a Emenda n" 2, do Senador Cid Sabóia de
Carvalho.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT=DF. Paráé~itir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós fi:Zem_,oS ,'COmO
o Senador Cid Sabóia de Carvalho declarou a pouéo, -U:ma
negociação em torno deste projeto. Embora eu não esteja
convencido da necessidade da alteração da redação do meu
substitutiVO-- -que- e IDãiS téCnica, é Mais jurídica-, o Senador
Cid Sabóia de Carvalho e outros enteilderam que seria bom
explicitá-la numa linguagem mais popular.
De modo que opino favoravelmente e voo. ler, para que
não crie embaraço~ --o teor exato da Emenda que acolho:
" ... não será cabível em medida liminar que esgote o objeto,
··
no todo ou em parte, da ação".
Essa é a Emenda que acolho, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
do nobre Senador Maurício Corrêa conclui favoravelmente
ao acolhimento da matéria.
Em discussão o projeto e as emendas eiri turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a discussão.
Em votação, em turrio suplementar,- o substitutivo, sem
prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE -(Mauro Benevides)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMI!Ell.TO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, desejo significar a V. Ex~ o empenho
da Bancada do PMDB em contribuir para o bom andamento
dos trabalhos do Senado.
Ontem, adentramo~nos por algumas horas, à noite, depois das reuniões do Senado - e tendo ao nosso lado como
convidado o Senador Mi:illrício Corrêa, Líder do PDT e Re-lator da matéria, como bem acentuou o nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, que teve, também, uma magnífica participação nesse encontro - , e chegamos a um resultado como
este, Sr. Presidente, que honra o Senado. O que estamos
vendo agora significa que o Senado é, reillmente, a Câmara
revisora do Con_gresso Naçional.
O projeto foi aprovado na Câmara, rapidamente, e no
Senado, ele sofreu um exame mãis-pfofundo. Agora, em turno
suplementar, ele recebe dua-s eriiCrid3S-que o·aperfeiçorn, procurando adequa-lo melhor à ordem jurídico-constitucioilal vigeri te, retornando à Câmara dos Deputados para uma decisão
final.
Quero, portanto, congratular-me com as lideranças partidárias por esse resultado e dizer a V. Ex~. Si. Presidente,
que, como se vê - e V. Ex~ tem reafínfiaâo isso - é na
linha de um diálogo de alto nível, que nós poderemos fazer
prosperar, celeremente, o processo de elaboração legislativa
no Senado Federal.
_
Era Ó que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder
Humberto Lucena, a Presidência se regozija pela posição adotada por parte das lideranças partidárias, que atenderam ao
apelo dramático que a Presidência transmitiu, diante de um
impasse resultante da não-apreciação desta matéria que tem
embargado toda a pauta da Ordem do Dia por força de preceituação constitucional, já que o Presidente da República invocou em seu prol aquele prazo que, ao se exaurir, impediu
qo:e· outras matérias fossem ex~Iriinadas pelo Senado Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a a palavra pela ordem.
O SR.PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a
palavra a nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) ---:-Sr. Presidente, desejo manife$tar também a posição do PSDB quando, ontem, logo após
a sessão do Senado, reuniu-se _e tomou a deliberação de votar
este projeto que a maioria dos nossos colegas e companheiros
de bancada era contra. Mas, _deixamos a questão em aberto
para- qUe cada _um votaSse de ·acordo com a sua vontade e
com o que considerasse mais acertado. E a demonstração_
maioi foi qUe, pessoalmente, tendo Os riteuS destaques aprovados, chamei a atenção das lideranças que queriam recusá-los
para que tomassem as providências necessárias pafa retíficar
o equívoco que haviam cometido por esta ou aquela razão.
Por isso, essa demonstração que o -PSDB está dando de
nãO solicitar verific3ção de quorum, não fazer nenhuma ação
que protelasse a decisão do Plenário. Nós estamos votando.
Eu, pessoalmente, estou encaminhando a minha declaração
de voto contra o subStitutivo, inaS Dão irei, aquí, criar qualquer
dificuldade à tramitação desta matéria. (Muito bem! Palmas!)
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O SR- PRESIDENTE (Miuro-lknevides) - A Presi:
dência também louva a posição adotada pela PSDB, permitindo, portanto, q-ue se sequenciasse a apreciação dessa matéria e dos respectivôs destaques, e, a partir de agora,-apreciássemos as outras 44 matérias que integram a Ordem dá Dia
da sessão de hoje.

·

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. PéfaOfdem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em rápidas palavras,
gostaria de fazer apenas dois registres.- o primeiro·;-reconhecer
o trabalho extremamente competente realizado pelo Senador
Maurício Corrêa que, por·senH:lvogado militante e ter conhecimento muito profundo de matéria processual, ofereceu à Casa
um substitutivo que apetfeiçóa o projeto aproVado pela Câmara e oriundo de iníciativa do Presidente da República.
Devo dizer também que. como lembrou o Senador Humberto Lucena, líder do PMDB, o Senado cumpre por esse
caminho o seu papel de Casa revisora, aprimorando a proposição e contribuindo assim para que se uniformize O Procedimento judicial já previsto pelo mandado de segurança, permitindo, conseqüentemente, que se dê mais um passo no sentido
da sistematização do complexo de normas proceSsuais até então dispersas, que regulam as relações entre os particulares
e o poder público.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, para concluir, devo
dizer a V. Ex.~ que por esse caminho estamos dan-do mais
um passo extremamente significativo para que o Senado Federal esgote a apreciação das matérias mais re_levantes que se
encontravam sobre sua apreciação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o substitutivo.

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, -peço a palavra
pela ordem.
-
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o habeas data, o mandato de injunção e, sobretudo, a ação
pública civil e o mandado de segurança coletivo.
Em razão dessa situação, Sr. Presidente, o que está acontecendo? As partes interessadas, ao invés __ de se valerem do
mandado de segurança, ou às vezes valendo-se dele e não
obtendo a liminar, correm, utilizando-se da ação cautelar.
Em face disso, o Estado ficou numa situação-difícil, porque
um juiz do interior às vezes recebia uma petição de urna
ação cautelar que já havia sido negada num mandado de segu.rança, através de pedido vestibular, portanto, de liminar.
O que esse projeto preconiza? Dar as mesmas regalias,
os mesmos pressupostos da concessão da liminar no mandado
de segurança para a ação cautelar inominada.
De modo que estou inteiramente à vontade para dizer
que-acato, e acatei, as sugestões apresentadas pelo Senador
Cid Sabóia de Carvalho na discussão que tivemos com o
PMD~, ell_lbora nã~ as julgue indispensáveis, uma vez que
o prOJeto Já precomza e estabelece exatamente aquilo que
redundou nas emendas apresentadas. Mas, como eu já havia
dito, manifestei-me favoravelmente.
_
Era ~te, Sr. Presidente, o escJarecimento que queria
dar: o proJeto é em defesa do Estado, não é em defesa do
regime do Presidente Collor, não é em defesa do Governador
Fleury, de São Paulo, não é em defesa do Prefeito Jacob
Bittar; é, sim, em defesa do Estado - do Estado-União,
do Estado-Membro e do Município.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Beqevides)- Esclarecida
a matéria, vamos processar a votação do substitutivo, em
turno suplementar, sem prejuízo das emendas.
Sobre a mesa, requerimentu_que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 387,DE 1992
Nos termos do art. 312, alínea c do Regiffiento Interno,
requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do substitutivo: § 3• do an. I• do PLC n• 19/92.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Cid Sabóia
ae Carvalho.
. .

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT -DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de saber:
vamos votar agora o substitutivo e depois os dOis destaques?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Em turno
suplementar, sem prejuízo das emendas~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, fui o
Relator dessa matéria e, no-primeiro dia em que ela foi apresentada em plenário, houxe um~ ~Xf:i_!ação até normal contra
o projeto. Quando o recebi para relatar, exan_Ü!le( a mat~ria
e conscientemente cheguei â conclusão qa apresentação do
substitutivo que pasSou a Se~_Võtado. E o fiz, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com a minha cons_ciência absolutamente tranqüila. O Código de Processo Civil é de 1973. Dentre aquelas
medidas preliminares, cautei3feS, preventivaS, autofí:Zacfãs pelo Código .~e Processo Ciyil, nesse novo,· de 1.973_, chamado
Código Buzaid, introduziu-se o que se chama hoje ação c;tutelar inominada. "Muito bem!
De 1973 até 1988, não havia problema rlenliUm, porque
não havíamos votado uma nova Constituição. VOtamos aConstitUição em 19S8, esteíid"enao:se, anipilando-se os-direitos
sociais, Criando-se figuras e institutos novos, dentre os qoáis

REQUERIMENTO N• 383; DE 1992
Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do substitutivo: art. 3• do PLC n' 19/92.
Sala das Sess_ões, 11 de junho de 1992. -Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTK(Mauro Benevides)- O requerimento será votado oportunamente.
- Em votação o substitutivo, ·seril-pi'ejif(ZO dos destaques
requeridos e das emendas._
O Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n9 382, de 1992, de destaque
para rejeição do_ §__3J do art. 19 do substitutivo, nos termos
do acordo firmado pelas lideranças. (Pausa.)

É lido o seguinte
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O Sr.. Maurício Cõfrêa- Sr.

President~,

peço a palavra

pela ordem.

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

Concedo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
Sem revisão d_o ·orador.) - Sr. Presidente, apenas para um
esclarecimento. O Senáâor Jutahy Magal_hães apresentou dois
destaques que foram incorporadOs no substitutiYo~.Q.a- primeira
votação, que propugnava pela votação em separado- e con~
seguiu ser eXitoso - do § 39 do art. 19 do substitutivo. Isso
foi Objeto de negociação, inclusive, com a acordância do próR
prio Senador Jutahy Magalhães, que trata do aspecto satisfativo do mandado de segurança. Houve uma nova n!OaÇão.
De modo que, na verdade, esse destaque, iticorporado antes,
está prejudicado. Portanto, o nosso posicionamentO é para
que restabeleçamos exatamente o que estabelece a emenda
redigida pelo Senador Cid Sabóia de Çarvalho. Vale dizer,
muda apenas a redação, mas o méritO cóD.tiôua o mesmo':
O Segundo d~s_taque- (iue nós _§Omos contra é relativamente ao art. 3"', do Senador Jutahy Mil"galhães:

"O recurso voluntáriO, OU ex officio, interposto
contra _sentença em processo cautelar, proferida contra
pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que
importe em outo'rga ou adição de vencimentos ou de
reclassificação funciOnal, terá efeito suspensivo.''
O Senador Jutahy Magalhães <;onseguiu Sup_!i~ir isSo na
primeira votação. Nós não concordamos, queremos que esse
dispositivo volte a integrar o prOjeto nesta s_egunda votação.
A nossa posição Sr. Presidente, é favoráVel aos dois àestaques.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento n"' 383, de 1992 de destaque para a rejeiçáó do art. 39 do substitutivo. _
._ _
---·- _
_.
Os Srs. Senadores .que o aprovam queiram permanecer
sentados. (!'a usa.)
Também rejeitado, na conformidade do entendimento
das Lideranças.
Passa-se à votação em globo das emendas de parecer
favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
PARECER Ne 166, DE 1992
___ (_Da Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' I9, de 1992 (n' 2.154, de 1991,
-na casa-de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 19_~ de
1992 (n' 2.154, de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre
a concessão de medidas cautelares .contra atos do Poder Público, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de Junho de 1992,
- Mauro Benevides Presidente - Rachid Saldanha Derzi Relator "Alexandre Costa - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER Ne 166, DE 1992.
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 19, de 1992 (n' 2.154, de 1991,
na Casa de origem), que dispõe sobre a Comissão de
medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência está teiltando qrdenar as votações, para que elas reflitam realmente o desejo do Pl~nário, que é soberano e conclusivo.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Devidamente esclarecido o objetiVo dos destaques, a Presidência vai submeter agora à votação o Requerimento n9 382/92-;-de destaque
para a rejeição do § 3' do art. 1' do substitutivo. ·
Os Srs. Senadores que estiverem de _açorda oom o destaque para a rejeiÇão, permaneçam sentadOs. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o destaque, fica mantida a matéria.
O Sr. Mauricio_Co_rrêa -Sr. Presidente, peço a palavra

pela

or~em.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. Pela ordem.)
- Sr. Presidente, rejeitado esse destaque, ressurge o texto
anterior?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) mente. Exatamente, nobre Senador.

Perfeita-

O SR. MAURJCIO CORRÊA- Com a_r<;llação da.el)leQda apresentada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho., que

éoart.1',§3e
O SR. PRESID.ENTE (Mauro Benevides) --É esse também o entendimento da Mesa .
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O COngrciSCi Nacional decreta:
.
__ _
Art. 19 Não será cabível medida liminar contra a tos do
Poder Público, no procedimento _cautelar oú em qualquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
providência semelhante não puder ser concedida em_ ações
de man.çlato de segurança, em virtude de vedaçªo legal, tendo
em vista o disposto no art. 1"' da Lei n9 z:Tzo_;__ de 4_ de maio
de 1956, no art. Se da Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964,
e no art. 1', § 4', da Lei n' 5.021, de 9 de junho de 1966.
§ 19 Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida
cautelar inominada ou _a sua limíri3r,-quarido impugnado ato
de autoridade sujeita, ria via de mandado de segurança, à
competência originária de tribunal.
____ § 29 O disposto no parágrafo anterior não se.aplica aos
processos de __ação popular e de ação civil pública.
§ 39 Não será cabível medida linüna_r que esgote, rio
todo ou em parte, o objeto da ação.
Art. 2"'- No mandado de segurança coletiva e na ação
civil pública, a liniiri3r s.erá coricedida, quando cabível, após
a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público, que deverá se pronunciar no prazo çle setenta
e duas horas.
Art. 39 o· recurso v_oluntári.o ou ex-:offício, interpostO
coritra Úmtençã em processo cautelar, proferida contra pessoa

.... ~·-------------
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DECLARAÇÃO DE VOTO, do Senador Jutahy.
Magall!ães, sobre o Projeto de_Lei da Câmara nç 19,
del992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), que "dispõe
sobrC: a concessão de medidas cautelares -contra atas
do Poder Público e dá outras pro-vidências". -O PLC nç 19, de 1992, de iniciativa do Presidente da
_República, objedv3: estabelecer sisteii?:~tica processual específica, em favor das pessoas jurídicas de direito público, para
a concessão de medidas cautelares.
·
Dada a complexidade da matéria, ela deveria se-r -objetO
de maturação legislativa, contando-se. de preferência, com
subsídios de doutrinadores e magistrados.
O que o Projeto pretende é estabelecer urna série de
medidas limitativas no campo do processo cautelar, para exclusivo benefício do Poder Público;- tendo em vista interesses
políticos conjunturais.
A proposição em questão apresenta, a meu ver. deficiências que precisariam ser corrigidas.
Cito, a exemplo, alguns de seus dispositivos.
O §3•, do art. 2•, prevê_ o seguinte:
"Não será cabível medida liminar de caráter satisfatório." Ora, trazer para a lei um conceito jurídico ainda controverso na doutrina (liminar de eficácia satisfatiVa) e que vem
sendo objeto de paulatina conStri.IÇãojurisprudencial, no sentido de não admiti-la, é no mínimo uma precipitação. PrinciO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discuspalmente, se atentarmos para a redação. de alcance genérico
-- --são a redação final.
do dispositivo, pois nem se pode assegurar urna interposição
0 Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
que vincule a norma aí prevista à do_ caput do artigo ao qual
pela ordem.
_ela. aparentemente, se prende.O art. 3ç e seu parágrafo único do Projeto contém norma
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
já previSta no Código de Processo Civil, de forma idêntica
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
e a_t~ __ mais abrangente neste, consoa~te o disposto nos seus
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem)
arts. 806 e 808.
-Sr. Presidente, queria que _a Mesa informasse exatamente o art. 59 da proposição submetida ao exame senado
e como ficou- o teOr, no profe!to que aprOvamos, do § 3~ do
estabelece. que:
arL 19 Qual a redação votada _que consta?
''Nos processos de que trata esta lei, o juiz ou
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O § 3• do
relator, em razão da urgência, poderá decidir a causa
art. 1~ prescreve in verbis:
sem a prestação de informaÇões pela autoridade admi"Não será cabível medida liminar que eSgOte no
nistrativa ...
'
todo ou em parte, o objeto da ação."
Aparentemente, trata-se da concessão de um privilégio
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Perfeito, Sr. Presidente_ ao titular da pretensão cautelar. Na verdade, entretanto, segundo penso, é urna_renúncii_ ao dever do Poder Púbiico
Agora, eu queria que V. Ex~ lesse corno é que fiCou- o art.
39.
de exercer o contraditório e uma desoneração da autoridade
administrativa, em total deSCOrnpa.sso com o inteú~SSe j)liblico.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Art. 3•:
Situação excepcional como essa deve ser disciplinada como
"O recurso Voluntário-ou ex offfcio interposto con- o faz o art. 804 do Código de Processo_CiviL
tra sentença- em process_b cautelar, proferida contra
O art. 6ç do Projeto determina q?-e:
pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que
"A sentença proferida contra pessoa jur"ídica de
importe em outorga ou adição de venciffieritos Ou -de
direito público, em processo _càu_telar, está sujeita ao
reclassificaçãO funcional, terá-efeito stispeiiSiVO~··
duplo grau de jmjsdiçãq."
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Pe acordo, Sr_- PresiO arL 475 do Código de Processo Civil já prevê o duplo
dente.
grau nos casos ali determinados, dentre os quais o do inciso_
Muito obrigado.
·II, que assim o prescreve para as sentenças proferida-s contra
a União, o Estado e o Município. É evidente que o Projeto
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
objetiva estender a peculiaridade aos casos de sentenças profe(Pausa.) Aprovada.
ridas contra qualquer pessoa jurídica de direita público. Por
A matéria, em razão das modificações procedidas, voltará
quê? Não bastaria transformar em norma jurídica o previsto
à Câmara dos Deputados.
na súmula 34 do antigo Tribunal Federal de Recurso, que
O Senador Jutahy Magalºães encaminhou à Mesa declareconhecia: "o d_uplo grau de jurisdição (Código de Processo
ração de voto que será publicada na forffi_a -do Regimento.
Civil, art. 475, II) é aplicável quando se trata de sentença
É a seguinte a declaração de voto_:
___ _
jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em
outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional, terá efeito suspenSivo.
Art. 4° Cóinpete aO pres1aeõ.te do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suSpender, em
despacho Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou_ da pessoa jurídica de direito público interes-:
sada, em caso de manifesto intereSse público ou de flagrante
ilegitimidade, e para evitar grave lesãO- à ó'fdem, à saúde,
à segurança e à economia públicas.
·
§ 19 O pedido de suspensão da liminar, a que- se refere
este artigo, junto ao presidente do tribunal competente, terá
efeito suspensivo a partir do momento em que_ o juiz da causa
tomar conhecimento oficial de sua interpoSição.
§ 2<.> Aplica~se o disposto neste artigo à sentença profe~
rida em processo de ação cautelar inomíiJ.ãda, no processo
de ação popular c na ação civil pública. enquanto-não transi~
tada em julgado.
·
§ 3o O preSidente do tribunal poderá ouvir o autor e
o Ministério_Público, em cinco_ dias.
§ 4~ Do despacho que _conceder ou negar a suspensão,
caberá agravo, no prazo de cinco dias.
Art. 5 9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~> Revogam-se aS disposições em contrário.

ao
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proferida contra a União, o Estado e o-MuniCípio,-só incidindo, em relação às autarquias, quando estas forem sucumbentes
na execução da dívida ativa (Çódij:!;o de Processo Civil. art.
475, iffj?
.
. .
Por outro lado, o parágrafo único desse art, 6!_dispóe:
"A remessa dos autos ao tribunal competente, por
força do disposto neste artigo, ou de apelação interposta, não terá efeitO suspenSivo."
Ora, não é a remessa dos autos que não terá efeito suspensivo, mas o__ próprio recU.i"só. Ou ·será ·que o Projeto quer
criar um novo recUrso chamado "remessa dos autos".? .
Para finalizar Os- exemplos de imperfeições que exigem
modificações -pãra· sariá-las, volto ao art. 1\' do Projeto, cujo
parágrafo único estabelece: __ _
"Para evitar prejtiízóS à pessoa jurídica de direito
público e tendo em vista o_interesse público, o juiz
ou relator poderá estabelecer as lírriitaÇõi::s_ cjue considerar
cabíveis".
Deixa-se, nesse particular, ao total arbítrio do magistrado
a fixação das limitações, quando a própria norma deveria
indicar critérios objetivos para tal, isto Sirrnlo iil.teresse público, que é sempre, teoricamente, o fim último do direito e
da lei.
Vê-se, pois, que o Projeto é uma colcha de retalhos,
suscetível de profundas alterações.
Essa responsabilidade é das Casas do Congresso. Se a
Câmara dos Deputados deixou passar tantas imperfeições,
o Senado não pode permitir que isso ocorra.
O Relator da matéria, ilustre Senador Maurício Corrêa,
opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo que apresenta. O referido Substitutivo aproveita, na íntegra, o art.
29_e seus parágrafos do Projeto,"justame-ti.te aquele, conforme
o- próprio Relator confeSsa, onde "está contido o verdadeiro
propósito do Projeto". Tal propósito, no meU entendimento,
subverte toda ordem processual das cautelares, desfigurando
o instituto que, no dizer dos especialistas, é uma conquista
democrática insuprirtlível.
O Substitutivo acolhe, também, duas-emendas, que agravam em muitO a sistemática de exceção que o Governo pretende ver aprovada com o Projeto. Dou como ·exemplo o
art. 3~ do Substitutivo, que é, data venia, uma calamidade.
Meu voto é, assim, pela rejeição do Projeto, e do Substitutivo.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. ,--Senador Jutaby
Magalhães.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimentO-SoliCitando inversão de pauta que será lido
pelo Sr. 19 Secretário-.-- -_
- - ~
É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 385, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência, afim de que a matéria constante .do _ it~m
26 da Ordem do Dia seja apreciada antes do item 2 .•
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Elcio AlvaresO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento agora lido se acha prejudicado pela leitura do requerimento anterior.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 386, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, _4o Regimento Interno,
__ requeiro preferência, a fim de que a matéria constante do
item 27 da Ordem do Dia seja apreciada antes do item 2. _
· · · Sala das Sessões, 11 de junho de 1992- -José EduardoO SR- PRESIDENTE (Mauro Eenevides) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a inversão solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 387, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência, ã fim de que- a- matéría co-nsfante do
item 28 da Ordem do Dia seja apreciada antes do item 2.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Áureo Mello0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a preferência solicitada.
Sobre a mesa, rquerimento que será lido pelo Sr. 19 SecTetário.
É lido o ·se-guinte
REQUERIMENTO N• 388, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência,a fim de que a matéria constante_do item
29 da Ordem do Dia seja-apreCiada antes do item 2.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -,Áureo Mello.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A provado
o reque:rimento, fica concedida a preferência solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 389, DE 1992
Nos termos do_ art,3_U, alínea a, do Regirriento Interno,
requeiro preferência,- a fim de que a niat€íüf Constante do
item 30 da Ordem do Dia seja apreciada antes .do item 2.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -João Rocha.

REQUERIMENTO N• 384, DE 1992
Nos termos-do art. 311, alfnea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência para o Projeto de Lei· da Câmara n9
51, de 1992 (item 26) a fim de ser apreciado antes da matéria
constante do item n9 2 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Ney Maranhão-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento fica concedida a preferência solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUE1MENTO N• 390, de 1992

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l!> Secretário.
É lido o seguinte
.

Nos termos do art. 311, alínea a, do Reginlento Interno,
requeiro preferência, a fim de que 'a matéria constante do
item 31 da Ordem do Dla seja apreciada antes d_o item 2.
Sala dax Se$sõ.es,ll de junho de 1992.- João Rocha_
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fiCa con-cedida a preferência solicitada.
Sobre a mesa, requerimento .que _será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
-É lido e aprovado o seguinte_
REQUERIMENTO N• 391, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência, a finl. de que a matéria constante -do
item 32 da Ordem do Dia seja apreciada antes do item 2.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a preferência solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que _será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 392, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência, a fim -de que a matéria constante do

item 33 da Ordem do Diá Se]ã apreCiada antes do item 2.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimc!IitO, ficit CO-nce-dida a preferência solicitada.
Vamos cumprir, portanto, a nova pauta decorrente das
intervenções agora procedidas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 26:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 51, DE 1992
(Incluído em O idem_ do Dia nos termos. do art.
336, c, -do Regimento Interno.)
..
Discussã-o, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 51, de 1992 (n•2A73191, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que reajusta
pensão especial concedida pela Lei n9 7.656, de 24 de
fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos Freire. (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão para
- ---- - .-....._~ ·-·
emitir o parecer.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Pare emitir Parecer.)- Sr. Piesidente, Srs. Senadores, encaminhado através
da Mensagem n9 776, de 1991, pelo Poder Executivo, o presente Projeto de Lei objetiva conceder reajuste à pensão especial da senhora Maria Carolina Vasconcelos Freire, concedida
através da Lei n9 7.656, de 24 fevereiro de 1988.
.
Acompanha a Mensagem supramencionada, Expos.ição
de Motiveis" do Senhor MinistrO de Estado da JuStiça, na qual
se justifictJ, p reajuste ·em~quesfão, ~-m face- do_ que dispõe
o mandamento constitucional expresso no art. 79, inciso IV,
in fine, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A Lei n"' 7.65_6 fixou em 20 (vinte}veú:s o salário
mínimo de referência o· valor da citada pensão.
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei em tela foi apreciado em regime de urgência graças
a requerimento das lideranças ali representadas. Aquela Casa
aprovou um substitutivo que eleva para Cr$3.066.000,00 (três
milhões e sessenta e seis mil cruzeiros) a partir de maior
de 1992, o valor da pensão. Esse valor corresponde ao montante proposto pelo Poder Executivo, ou seja, 2/3 (dois terços)
·- · - de vinte salários míilimos hoje vigentes.
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É justa a decisão de reajustar a pensão especial concedida
à viúva do Ministro Marcos de Barros Freire, falecido em
conseqüência de acidente no desempenho de suas funções.
Na realidade, com esse gesto, esta Casa rende homenagem
ao eminente homem público que tão relevantes serviços prestou à Nação brasileira.
Lavrado em boa técnica legislativa e não havendo qualquer reparo a fazer quª-nto aos aspectos de constitucionalidade
e juridicidade, manifestamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
_
_
É o parecer, Sr. Presidente. __
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Completa a instrução da matéria, p..tssa-se à discussão
do projeto, em turno único~ (Paus_a.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)~
Aprovado.
A matéria vaí à Sanção. ' ·
É o s_eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 51, DE 1992
(N• 2.473/91, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)
Reajusta pensão especial concedida pela Lei n~
7 .656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina
Vasconcelos Freire.
O Congresso ~aciOnal decreta:
. _ .
Art. 19 O valor da pensão espe_dat"concedida pela Lei
n• 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina
Vasconcelos Freiré, Viúva do Ministro Marcos de Barros Freire, falecido em conseqüéiicia-de acidente no desempenho de
suas funções, fica elevado para Cr$3.066.000,00 (três mílhões
e sessenta e seis mil cruzeiros) a partir de maio de 1992.
Parágrafo únicb. A revisão Qo valor da pensão de que
trata este artigó fa~-se-á na mesma data e nos mesmos percentUaíS em- que for alterada a remuneração dos servidores públicos· ciViS_'e ·militares"da União.
-· · · -- - ·
Art. 29 Fica vedada a acumUlação deste benefício com
quaisquer outros r~cebidos dos cofres públicos resguardado
o direito de opção. Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
. Art. ~~ Rev?~~m-se as disposições em contrário.
SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 27:

. .._"o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 52, DE 1992
(Incluídq em Ordem do Dia, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno.)
Discussão-, em tuinó único, do Projeto de Decreto
Legislativo ne 52, de 1992, (n' 94/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova a indicação, por parte do Presidente da República, de membros da Comissão Diretora do Progra-ma Nacional de Desestatização (Dependendo de Parecer.)
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Odacir Soares para
emitir o parecer.
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O SR. ODACm SOARES (PLF- RO. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos do art.
134 do Regimento Comum, vem a esta Casa -o Projeto de
Decreto Legislativo n' 52, de 1992 (n' 94-B, de 1991 ,na Câmara dos Deputados), em aprovação à Mensagem no:> 262, de
1991, do Poder Executivo.
Referida Mensagem trata dq disposto no art. 5<:> da Lei
n' 8.031, de 12 de abril de 1990, o qual estabelece a sistemática
a indicação e aprovação dos membros da Comissão Diretora
do Programa Nacional de Desestatização.
-Pelo Decreto n' 99.463, de 16 de agosto de 1990, foi
definida a composição da Comissão Diretora- ãcima referida,
a qual conta com 12 titulares e 11 suplentes. O Projeto de
Decreto Legislativo, ora-ex3..Íni:D.ãd~, propõe à aprovação dos
nomes do Senhor Luis Antônio Andrade Gonçalves e da Senhora Maria Elizabeth Domingos CeChin p"ara iri.fegrarem
aquela Comissão Diretora, na qualidade de membros efetivo
e suplente, em substituição aos Senhores João_ da Silva Maia
e José Francisco de Lima Gonçalves, respectivamente.
As indicações acima, atendem ao disposto no Decreto
nl' 99.463, de 16 de agosto. de 1990, que estabelece a representação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
na Coinissão Diretora do Programa de Desestati:Zação e mereceram parecer favorável da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, da Câmara dos Deputados.
O Senhor Luiz Antônio Andrade Gonçalves atual Secretário Executivo do Ministério da Ec_onomia, Fazenda e Planejamento, é Administrador de Empresas, e possui sólida bagagem intelectual voltada para· a área de Administração Financeira que, aliada à ampla ~xperiência no Serviço Público,
sempre ocupando funções relevantes dentro de sua área de
especialização, justificação plenamente a sua integração na
Cori:J.issão Diretora do Programa de Desestatização.
A Senhora Maria Elizabeth DomingoS Cechin é economista, assessorando, atualmente, o Secretário Executivo do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento em assuntos
referentes à privatização. A par de sua experiência em assuntos de Comércio Exterior e Finanças Públicas cabe destacar,
pela importância para a indicaçãO ora realizada, que a Senhora
Maria Elizabeth Domingues Cechin é pós-graduada pela University of Manchester especialização na áréã de Administração
de Empresa Pública, com ênfase em pri.vatização.
Pelos argumentos expostos somos de parecer favorável
à aprovação do Decreto Legislativo ri~ 52, de 1992, referente
à Mensagem n' 262, de 1991.
·
É o parecer, Sr. Presidente.
SR. P~ESIDENl'E (Mauro Benevides)- O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria,_ paSsa-se à discussão
"
do projeto, em turno único. (Pausa.) ·
Não havendo quem queira discuti-lo encerro a discussão.
Em votação.
•
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para tedação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
parecer da Comissão Diretora oferecerep.do a redação final
que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
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PARECER N•167, DE 1992
(Da Comissão Difetora) Redação final do .Projeto de Decreto Legislativo
n• 52, de 1992 (n' 94, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decretro Legislativo n' 52, de 1992 (n• 94. de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
do Presidente da República, de_ membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de .~ .... utu de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Lucídio Portella, Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N' 167, DE 1992
Redação final_do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 52, de 1992 (n~ 94, de 1991, na Câmara dos DepuM
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 LEGISLATIVO N'
, DE 1992
Aprova a indicação, por parte do Presidente da
República, de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Art. 19 São aprovados, nos termos do art. 59 da Lei
n' 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes do Senhor Luiz
Antonio Andrade Gonçalves e da Senhora Maria Elizabeth
Domingues Cechin para integrarem, como membros ef.etivo
e suplente, a Comissão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização, em subst~tuíção ~os Senhores _João da Silva
Maia e José Francisco de Lima Gonçalves, respectivamente.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigOr na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
·Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 28:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 53, DE 1992
On~luído. elll Ordem do Dia, no_~ t~rmos do art.
336, c, do Regifnento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 53, de 1992 (n• 96/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova a indicação, por parte do Pre·
sidente da República de membros da Comissão Díretora do Programa Nacional de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir SoareS para
proferir o parecer.
O SR. ODACm SOARES (PFL- RO. Para emitir Paracer.)- Sr. Presidente, a matéria é idêntica à anteriormente
votada e o parecer é o seguinte.
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Vem a esta Comiss-ãO de Assuntos Económicos nos ter~
mos do art. 134, do Regimento Comum, o Projeto de Decreto
Legislativo n' 53, de 1992, n' 96-B, na Câmara dos Deputados,
em aprovação à Men•agem n' 261, de 1991.
Trata-se- Daquela Mensagem da exigéncia do disposto na
Lei n9 8.031, de 12 de abril de 1990, pelo qual os componentes
da Comissão Diretora acima referida, serão nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional.
O Projeto- de Decreto Legislativo, ora examinado, propõe
os nomes dos Srs. João Paulo dos Reis Velloso e Roberto
Cavalcanti de Albuquerque para integrarem a Corii.issão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, em substituiçãO
aos Srs. Ernesto Rubens Gelbckc e Valter Gonçalves, na
qualidade de membros efetivo e suplente, respectivamente.
As indicações atendem ao disposto no Decreto n<:> 99.463,
de 16 de agosto de 1990, que estabelece a composiç3o da
Comissão Diretora, já mencionada, e foram apfóvadas na
Comissão de Economia, Indústria e --comérciO;· da Câmara
dos Deputados.
As qualidades dos indicados estão claras nos currículos
apresentados. O Sr. João Paulo dos Reis Velloso possui extensa experiêilcia no set'Vfço -pUblico onde exerceu funções relevantes, sendo inclusive Ministro de Planejamentu_do Brasil,
de 1969 a 1979. Acrescente-se, ainda, seu renome como estudioso da ciência económica e da modernização do Estado
brasileiro, além de responsável por importantes contribuições
à reflexão dos problemas atuais do País.
O Sr. Roberto Cavalcanti de Albuquerque é advogado
e economista tendo exercido importantes funções na área de
planejamento, inclusive a dC Secretário de Planejaniento da
Secretaria de Planejamcnto da Presidência da República, no
perlodo de 1974 a 1979. Destaca-se em sua experfêhcia, a
atividade desempenhada na área do desenvolvimento regional, com trabalhos publicados no Brasil e no exterior.
Pelo exposto, somos de parecer favorável à aprovação
do Decreto Legislativo n9 53, de 1992, referente à Mensagem
n' 261, de 1991.
Ê o parecer Sr. Presidente.

O SR. PRESfDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se -à -discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo redação final
à matériã. que SàáTida pelo Sr. 1" Secretário. Ê lida a seguinte

n~

PARECER N' 168, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
53, de 1992 (n9 96, de 1991, na Câmara dos Depu-

tados).

A Comissão Diretora apresenta a redaÇ-aõ finãl do Projeto
de Decreto Legislativo n' 53, de 1992 (n' 96, de 1991, na
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Câmara dos De"putados), que aprova a indicação, por parte
do Presidente da República, de membros da Comissão Diretora do Programa Nacional de Dese_statizaçâó~
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de junho de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente. Lucído Portella, Relator Alexandre Costa - Meira Filho.
ANEXO DO PARECER N' 168, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislath·o
o~ 53, de 199.2: (n~ 96, de 1991, na Câmara dos DepuM
tados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
P_residente do Senado Fede"ral; ·nos termos do art. 48, item
28, do Regiritento Interno,_ promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
DE 1992
Aprova a indicação, por parte do Presidente da
República, de membros da Comissão Diretora do ProM
grama Nacional de Desestatização.
Art. 19 São aproVados, nos termos do art. 5", da Lei
n' 8.031, de 12 de abril de 1990, os nomes dos Senhores
João Paulo dos Reis Velloso e Roberto Cavalcanti de Albuquerque para integrarem, comO membros efetivO e suplente,
a Comissão Diretofa do Programa Nacional de Desestatização, em substituição aos Sellhores Ernesto Rubens Gelbcke
e Valter Gonçalves, respectivamente.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra e·m vigor nã ·data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~
Em votação. · ·
Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)· ·
··
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 29:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 54, DE 1992
. .
..
. (Incluído em Ordem,do Pia, -nos termOs do art.
336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em furnó úilico~ do ProjetO de Decreto
Legislativo n~ 54, de 1992 (n9' 160/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto_das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a
Camada de Ozônio, adotadas em Londres, a 29 de
junho de 1990. (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares para
proferir o parecer.
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a natureza dotou nosso
planeta de uma efiW barreira à penetraçãO dos raios ultravioletas, dos raios cósmicos, dentre outrqs tantos provenientes
de espaço sideral. Esta barreira é -basicamente composta por
moléculas de ozónio (03) existnetes a nível da estratosfera,
uma camada atmoSférica situada entre 15 e 50km de altura.
As moléculas de ozónio têm a capacidade de absorver em
suas camadas eletrónicas a energia dos raios ultrav_ioletas,
reduzindo, sobremaneira, a sua concentração na superfície
do planeta. Tais ráió"s~ aO par de suas propriedades benéficas
aos seres vivos, quando atingem as plantas e os animais do
ecossistema terrestre em elevadas concentrações tendem a
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induzir alterações danosas a nível de material gené_tico_concentrado no núcleo das células, resultando, entre outros, no surgimento dissemina-do do câncer de pele, mormente do tipo carcinoma baso e espinocelular especialmente entre indivíduos mal
protegidos pela melanina, como os albinos e os nórdicos.

Em 1974, químicos americanos demonstraram que os
compostos de clorofluocarbonatos (CFCs) tinham a propriedade de, através da liberação de radicais livres de cloro na
atmosfera, se associar aos átomos de ozónio foi-mando o óxido

de cloro, depletando assim a atmosfera de radicais de tipo
03. Assim sendo, o cloro é um ativo destruidor de ozónio.
A partir- de estudos iniciados cm 1977 ficou constatado que
aquelas suspeitas eram realmente fundadas, uma vez que ficou
evidenciada uma modesta redução de camadas de ozónio sobre
a Antártida. Posteriormente, esta redução foi detectada em
diversos_ países, sendo que o "buraco" na camada de ozónio
localizado sobre o pelo sul se agiganta no presente momento.
Os efeitos sobre a flora c a fauna se fazem presentes cada
vez mais Clara e intensamente, como o surgimento, por exemplo, de salmões cegos ou mudas de árvores que se desenvolvem
com deformações.
Em 1985, a Convenção de_ Viena, da qual participaram
45 países, iriclusive o Brasil, estabeleceu a obrigatoriedade
na adoção de medidas de proteção ao meio ambiente como
um todo. O Protocolo de Montreal foi um desdobramento
previsto naquela Convenção realizada em 1987 com a participação de 54 países, e propôs a limitação de produção e uso
diferenciado dos produtos de CFCs. A Declaração de Helsinque, de 1989, resolveu estabelecer a eliniiriáÇáO-dos produtos
derivados dos CFC, ati-- o ario 2000, com próVis-ão- de r-ecursoS
para o desenvolvimento de produtos quírriiCóS alternativos
em fundo a ser instituído em 1992. O Comitê EXecutivo deste
fundo deverá analizar os projetas a serem apólados para desenvolvimento, que ficará a cargo de três agências: _q_ Programa das Nações UNidas para o Meio Ambiente PNUMA;
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD c o Banco Mundial. Assegura-se, ainda, o repasse
de tais tecnologias aos outros países, signatários, em condições
favoráveis,
A Comissão de Relações Exteriore-s e Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados, através do seu relator, o Excelentíssimo Deputado Federal Edésio Frias,- depois de extenso
estudo sobre o assunto, conchliu, em relatório, pela aprovação
do texto de Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem- a Ca:niada_ de Ozónio, nos termos do Decreto Legislativo apresentado em anexo.
Após procedermos a minuciosa rc-viSão-d_a literatura pertinente e ao estudo das conseqüências das propostas consagradas no Protocolo de MOntreal, em cotejo com as colocações
apresentadas a nível do Congresso Nacional, concluímos pela
postura favorável à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n"' 54 de 1992, nos termos apresentados.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O pareCer
é favorável e conclui pelo acolhimento do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo_quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permane_cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 169, DE1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nl' 54, de 1992 (n9 160, de 1992, na Câmara dos Deputados)A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 54, de 1992 (n' 160. de 1992, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto das Emendas
ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem
a Camada de Ozônio, adotadas em Londres, a 29 de junho
de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de junho de 1992.
-Mauro Benevides - Presidente - Luddio Portela - Relator -Alexandre Costa, Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N' 169, DE 1992
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 54, de 1992 (n~ 160, 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
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE1992
Aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre SubstânCias que-destroem a êãmada de Ozô-_
nio, adotadas em Londres, -a 29 de junhQ ~e 1990.
Art. 1~ É aprovado o texto das Emendas ao Protocolo
de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada de
Ozônio, adotadas em Londres, a 29 de junho de 1990.
Parágrafo único. São suj~itos à aprovação'.d~ Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar _em revisão das
referidas Emendas, bem como quaisquer ajustes,complementares _que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao.patrimônio
nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Em discussão a redação final.
O Sr. Marco Maciel- sr: Presidente, peço a palavra,
para discutrr.
·
· ·
O SR. Pf~ESIDENTE (Mauro Benevides): _:__ Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores
apenas gostaria de destacar um fato que acho extremamente
signifiCativo para a aprovação dessa matéria: Colno estamos
realizando a II Conferéncia Mundial sobre EcóiO.pia·e Desenvolvimento, no -Rio de Janeiro, e o projeto guarda estreita
pertinéntia conl o assunto qUe está sendo debatido n-a-EC0-92,
julgo importante, Sr. Presidente, neste momento; tornar público o quanto considerambs importante que essa inatéria te-
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nha sido acolhida, agora, pelo Senado Federal. De alguma

forma issõ mostra que -o Poder Legislativo já eStá oferecendo
os instrumentos necessários p-ara que o Brasil participe, em
toda a sua extensão, do amplo movimento que se realiza em
todo o mundo, no sentido de uma maior proteção à ecologia.
Proteção à ecologia que não se faz dissociada de uma preocupação com o desenvolvimento. Para nós, brasileiros, o fato
de aprovarmos a presente convenção mostra que estamos no
caminho certo, ou seja, como um País que, e-mbora aindã
não seja do primeiro Mundo, esperamos que em breve possamos vir a sê-lo, está preo_cupado em fazer com que o se_u

processo de desenvolvimento seja de forma orgânica, ou seja,
um desenvolvimento que não comprometa o meio-ambiente.
E não é põr outra razão_ que a EC0-92, que se realiza no
Rio, tem o significativo nome de ConferênGia Mundial da
Ecologia e Desenvolvimento, isto é, busca conciliar essas duas
aspirações tão importantes da comunidade internacional dos
nossos dias.
Daí por que não gostana-,-neste móffiento, de que urna
matéria dessa natureza passasse sem o nosso registro, para
com a nossa satisfação expressar a certeiã de que por esse
caminho vamos, realmente, construir em nossa Pátria, quem
sabe, na sociedade planetária como uni--todo, um novo modelo
de desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Encerrada
a discussão, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Item 30:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 55, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOS do art.
336, c·, do Regimento Interno.)
Discussão; ·em turno úriicó, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 55, de 1992 (n' 184/92, na Câmara dos
Deputac;tos), que aprOva·o texto da- COnvenção -Sóbre
Zonas Umidas de Importância Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Aquáticas, concluída em
Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro de 1971. (Dependendo
de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha para
proferir o parecer.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para emitir Parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é submetido ao exame_ da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o texto
do Projeto de Decreto Legislativo n<? 55-, de 1992, que "aprova
o texto da Convenção sobre _Zonas úniidas de Importância
Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, em 2 de fevereiro de 1971".
No preâmbulo da referida Convenção é reconhecido que
as zonas úmidas desempenham funções ecológicas fundamentais, enquanto hábitats de flora e fauna características, especialmente de aves aquáticas.
O Artigo 19 da Cónvenção define que Has zonas úmidas
são áreas de pântano, charco, turfa ou água natural ou artificial, permanente ou te~porárla, co~. água estagnada ou cor-
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rente 1 incluindo áreas de água marítima com menos de seis
metros de profundidade na maré baixa". Defirie aínda que
"as aves_ aquáticas são pássaros ecologicamente_ dependentes
- de zonas úmidas".
A Convenção estabelece também que as partes contratantes indicarão as zonas úmidas apropríadas dentro dos seus
territórios para constar da Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional. Tais zonas úmidas serão selecionadas
em termos ecológicos, botânicos, zoológ~cos, im1,1nológicos
ou hidrológicos.
- N:Q Artigo 29 da _Convenção é afirnlido que "a inclusão
na Lista da zona úmida não prejudica os direitos soberanos
exclusivos da Parte Conti'atapte em cujo" território a mesma
se encontre situada". Quando da assinatura da Convenção
ou do depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão
cada Parte Contratãnte designará pelo menos uma zona úinida
a ser inc1uída na Lista.
O Artigo 49 da Conv~nção estabelece que cada parte
contratante deverá promover a conservação- de zonas úmidas
e de aves aquáticas, estabele_cendo reservas naturais nas zonas
úmidas, quer estas estejam ou não inscr1tãS n-a Lista, e providenciar a sua proteção apropriada.
Acreditamos que a participação brasileira na Convenção,
ora sob ex;arne, é de grande relevância. Em primeiro lugar
pelo fato de que, dispondo de urna enorme variedade de _ecossistemas em zonas__ úm:idas, estaremos contribuindo para o
_fortalecimento do património ecológico mundial.
Em segundo lugar, essa participação representará estímulo poderoso à criação, em território brasileiro, de reservas
em zonas úmidas, contando, para isso, com suporte científico,
organizacional e, eventualmente, fiilanceirO", da comunidade
internacional.
-- · E, em terceiro lugar, a assinatura da Convenção cria
uma responsabilidade legal de zelar pela manUtenção dos eco.ssistemaS- em zonas úmidas, estabelecendo uma sólida bãse
jurídica para o disciplinamento ou-do uso dos recursos naturais
nas referidas zonas.
Vale enfatizar que na Exposição de Motivos que acompanhou a Mensagem Presidencial, o Senhor MTriistro de Estado
das Relações Exteriores assinala que o Ministério da Agricultura, a então Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA)
e a Secretaria da Comissão IntermirtiSterial para os Recursos
do Mar (SECIRM) consultados, em 1988, sobre nossa eventual adesão, manif.estaram-se favoravelmente.
Em maio de 1991, a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República (SEMAN) voltou a se manifestar
favoravelmente à adesão do Brasii à referida Convenção, indicando, para inclusão na Lista de Zonas ú roidas de Importância
Internacional, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, localizado nos municípios gaúchos de Mostardas, Tavares e São
José do No~te. E em julho passado, a seman manifestou o
interesse de também indicar o Parque Nacional do Pantanal
para integl'ár a Lista.
À luz do exposto somos pela aprovação do compromisso
iritemacional ora relatado, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo n' 55, de 1992.
.
É o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
concluiu favoravelmente à instrução da matéria.
Discussão doo Projeto em turnO único.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia_de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para discutir sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Liderança do PMDB registra a sua concordância
com o objeto do item 30 da pauta, que é o Projeto de Decreto
Legislativo n"' 55, de 1992, que traz para o País aqueles cuidados absolutamente necessários quanto ao meio ambiente.
Sem alorigar, tendo em vista que é mtiitO grande a pauta
de hoje, o PMDB apenas faz o registro de que o Brasil,
por essas medidas, ingressa em uma era absolutamente nova
e de paz da consciência humana com a natureza.
Efa o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Encerrada
a discussão, passa-se à votação do projeto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
_sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretõi'ã para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação fiilal da matéria, que- se:i'á lida pelo Sr. 19 Secretário.
·
É lida a seguinte .

PARECER N• 170, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 55, de 1992 (n• 184, de 1992, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta aiedaÇàó-Iinal do projeto
de Decreto Legislativo n• 55, de 1992 (n• 184, de 1992, na
Câmara dos Deputados), que aprova _o texto da Convenção
sobre Zonas úmidas de Importância Internacíonal, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, em 2 de Ievereiro de 1971.
Sala de Reuniões_ da Comissão, 11 de junho- de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
-Alexandre Costa - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 170, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 55, de 1992 (n~ 184, 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
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1992
Aprova o texto da Convenção sobre Zonas Úmidas
de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã,
em 2 de fevereiro de 1971.
Art. 1? É aprovado o texto da Convenção sobre Zonas
Úmidas de Importância Internacional, especialmente como
Habitat de Aves Aquáticas, concluída em Ramsar, em 2 de
fevereiro de 1971.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciaçào do Congres-so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão .
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desta Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
OBR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação firiaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria- vai à promulgação.
O SR .. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 31:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 56, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
336. c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 56, de 1992 (n• 188/92, na-Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre
Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliiriinaçclo,--OOriCluída em Basiléia. Suíça, em 22 de março de 1989. (Dependendo
de Parecer.)
A Presidência designa o Senador João Rocha para proferir parecer.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL _:_TO: Pãràeinitirparece~.)
- Sr._ Presidente, Srs. Senadores, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso
Nacional, por meio da Mensagem n? 663/91, acompanhada
de Exposição de Motivos do Senhor MiniStro de Relações
Exteriores, o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos TransfronteiríçõS de Resíduos PerigoSo-s e sUa -Eliffiinaçâo, concluída em Basiléia, Su.lça, em 22 de- iiiarço de 1989:
com vistas à necessária a·utoriZãção do Poder L~gislativo para
que o Brasil possa aderir àquela Convenção.
Aprovada a Mensagem n 9 663/91, do Poder Executivo,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo nç. 188-A, de
1992, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, após aprovação unânime da Comissão de Relações Exteriores do parecer do Relator, nobre Deputado Luiz Gushiken, o referido
Decreto Legislativo é submetido à apreciação do Senado Federal. Nesta Casa, foi enCaminhado à Comissão de Relações
Exteriores para opinar Sobre a matéria.
Na Câmara dos Deputados, recebeu ainda parecer, pela
aprovação. da Comissão de Defesa do Consuinidor, Meio
Ambiente e Minorias e, pela constitucionalidade, jurisdicidade e técnica legislativa, da Comissão- de ConstitUição e Jusüça e de Redação.
A Mensagem é acompanhada de Exposição- de Motivos
do Senhor Ministro das Relações Exteriores. Nela, o Itamaraty reconhece que, na ocasião de sua conclusão, havia optado
por não assinar a Concenção ''dado o número reduzido de
assinaturas e a necessidade de consultas internas junto aos
órgãos intere-ssados".
Após- ouvir o· Ministério da Marinha e o da Infra-Estrutura, do Ibama e da antiga Cacex, do Banco do Brasil,
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todos favoráveis à adesão do Brasil à Converiçãõ, o Ministério
das Relações Exteriores recomenda que o Brasil adira à Convenção.
_
Entre seus pontos_ positivos, o M~E identifica o consentimento préviO e explícito para hnpOrtaÇã:O e o trânsitO de resíduos perigosos garantindo ao País o_ direito de negar a entrada
desses resíduos e de invocar a própria Convenção_ para fazer
-valer esse direito.
Entre as limitações da Convenção, há ausência de solução
para problemas decorrentes da crescente geração de resíduos_
perigosos e da falta de controle mais rigoroso sobre eles.
_O. representante do Brasil na Conferência -d_e Plenipo
tenctános que adotou ·a Convenção referiu-se àCJuelas limitações_eiil seu discurso, o qual também regi~trou qoe o Brasil
considera a Convenção apenas um primeiro passo no Sentido
de se ~lcançare~ os ?bjetivos pr<?postos no infcíó d~ processo
negoctad_or, quais seJam:
a) reduzir ao mínimo os movimentOs transfronteiriços
de resíduos_e que os mesmos sejam geridos de forma eficaz
e ambientalmente saudável;
b) minimizar a quantídãde e o conteúdo_ tóxico dos resíduos e assegurar sua disposição o mais próximo possfvel do
local de produção;
. c) assistir os pafses em deserivolvimento na gestão ambientalmente saudável dos resíduos perigosos que produziram.
. . Por outro lado, 0: Brasil _:eitera seus direitos e responsabilidades em todas as ãreas sujeitas a sua jurisdição, incluindo
seu mar territorial, zona económiCa exclusiva e plataforma
continental.
A Convenção é resultado do reconhecimento- de que a
nat~reza não. conhece fron_t~iras po_lí~!cas. A prese_tyação ecológica só é eficaz se o for a mvel global. exigindo a cooperação
d: todos os países. O destino dos resíduos da produção industnal moderna, apesar dos progressos alcançados. ainda é um
risco para a humanidade.
·
___ _
O compromisso que se busca nesta COnvenção é o de
minorar este problema e obrigar os pafses a adotar medidas
de segurança quanto à geração de resíduos perigosos, seu
transporte, destino e depósito. Estabelece ainda regras quanto
à realização de seu transporte transfronteiriÇo. Relaciona, em
seus anexos; as categorias de resíduos a serem controladas
a toxidade e periculosidade_ das substâncias, _as ·operações d~
depósi~~· as ~nfor~ações necess~r1!1se- obrigatórias por ocasião
da notlficaçao do transporte e no documento de movimento
e os critériOs de arbitragem.
_____ _
Diant~ do seu conteúdo e das ponderações-do MifiistériO
·das Relações Exteriores, somos pela aprOvação da Mensagem,
de acordo com o inciso I, do art. 49, da Constituição Federal,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo, aprovado Pela
Câmara dos Deputados.
É 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 projetn; em turno único.
(Pausa.)
Não havendo qüem peça a palavra, enceno a discüssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meSa, redação final que será lida peló Sr. lo Secretário.
E lida a seguinte
PARECER N• 171, DE 1992
(Da Comissão_ Dit:etOrfl.)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 56, de 1992 (<~' 188, de 1992, na Câmara dos Deputados).
A ComiSsão Diretora apresenta a redação final do Projeto
· de Decreto Legislativo n• 56, de 1992 (o• 188, de 1992, na
Câmara_ dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e sua EliminaçãO, concluída em Basiléia, Suíça,
a 22 de março de 1989.
Sala de Reuniões da Comissão, de junho de 1992. Mauro Benevides, Presídente, - Lucfdio Portella, Relator
-Alexandre Costa-- Meira Filho.
ANEXO AO PARECER, N' 171, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
o? 56, de 1992 (N~ 188, de 1992, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacíonal 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 da Convenção sobre Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e
sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de
março de J9-s9.
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção sobre Con~
trole de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos
e sua Eliminação, coi:Icluída em Basiléia, Suíça, a 22 de março
de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à a"pi"ovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que_ possam resultar em revisão da
referida Convençáo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição,
acarretem encargos ou compromissos gravoSos ao património
nacional.
Art. 29 Este-Decreto Legislativo_ entra em vigor na data
de sua publicação.
- - _-_____ _

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão

a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
__ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
.
A matéria vai à promulgação.
-·o SR; PRESIDENTE (Mauro Beiievides) __:Item 32:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 23, DE1992
· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno.)
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Discussão, em turrio -úniCO, dO -pfQ]eto de Resolução n" 23, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n"
155, de 1992), que autoriza a República Federativa

do Brasil a contratar operação de créditO, no valor
de vinte e dois milhões _de dólares norte-americanos.
junto- ao Banco Interarnericano de Desenvolvimento
-BID.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões. Ao
projeto não foram apresentadas emendas.
Discussão do projeto, em turno úníCO. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
OS SrS. Seriadores que o· aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação -Jinal.
O'SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 173, DE 1992
(Da COrriisSão DiretOnl)
Redação rmal do Projeto de Resolução n.. 23, de
1992.

A Comissão Diretoia apreSenta a iedaçâO final do Projeto
de Resolução n9 23, de 1992, que autoriZa a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito, no- valor de
vinte e dois milhões de dólares norte-americanos, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento --BID.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de junho de 1992
- Mauro Benevides, Presidente - Lucidio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Meira Filho.

ANEXO AO PARECER N' 172, DE 1992
Redação f"mal do Projeto de Resolução o? 23, de
1992.
.•
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28,-do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
•
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a contraM
tar operação de crédito.
Art. '1'? É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar opetação de crédito externo, no valor de_ US$4
22,000,000.00 (vinte de dois milhões âe dólares norte-americanos), junto ·ao Banco Jnteramericariõ- Desenvolvimento
-BID.
..
Parágrafo único. -A operação de crédito externo, definida neste artigo, destina-se ao fínanciamento: parci3.1 do Pro·
grama de Apoio ao Fundo Nacional do Meio Ambiente .da
Presidência da República- SEMAN.
Art. 2"? As condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes:
a) credor: Banco Interamericano de DesenvolvimentoB!D;

ae
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b) valor: US$ 22,000,000,00 (vinte e dois milhões de dólares norte-americanos);
c) juros: exigidos semestralmente à taxa de 3%_ ao ario;
d) desembolso: data-limite -três anos após a asSin-atura
do contrato;
e) amortização; em tririta parcelas semestrais iguais e
consecutivas, vencérido a primeira dezoito meses após o término do período de desembolso.
Art. 3"' A autorizaçãO concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de doze meses, contado da data
de sua publicação.
'" ·
Art. 4"' Esta ReSolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus--SãO- redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_discussão.
Em votação.
·

a

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala- :vra V. Ex~

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
seiiadores·, gOStaria de-, em rápidaS--palaVras, rriàfiifest'à:i-me
sobre a matéria que acabamos de aprovar.
Sr. Presidente, já _que falamos em ECO ---: 92, gostaria
de dizer que o empréstimo que o Brasil está contni.indo com
o BID se destina ao financiamento ·parcial do Programa de
Apoio áó Fundo Nacional do Meio Ambiente, a cargo da
secretaria de Meio Ambiente, da Previdência da República.
ComO vê V. Ex•, o Brasil tem-sido diligente no sentido
de cumprir as recomendações internacionais na preServaÇão
do- meio ambiente. E espero, -ao conduir minhas palavras,
que esse seja o sentimento de outros países do mundo e,
de modo especial, dos chamados países desenvolvidos que,
espero venham assinai a Converi.ção sobre Biodiversidade.
Isto posto, Sr. Presidente; eu gostaria de me congratular
com a Casa pela aprovação da referida matéria.
Era o· que eu tinha a dizer, Si'. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação.
Os Srs_. Senadores que a aprovam, queiram permanecer
- -- - -sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A maté_ria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 33:
MENSAGEM N' 200, DE 1992
(Incluída em Otdem do Di<f lló_S territb_S Qó-- ait.
336, c, do Regimento Interno.)
Mensagem n"' 200, de 1992, através da qual o Presidente da República solicita autorizaçãO para c:jue a
União possa ultimar contratação de operação de créditp
externo, no valor de cinqüenta e cinco milhões de dólares clearing Hungria, junto à Metrimpex Trade, Service
And Investment Company Limited, destinada ao financiamento integral da aquisição de peças de reposição,
materiais e equipamentos para diversas instítuições- federais de ensino. (Dependendo de Par~cer_.)
Solicito· ao :nobi"e Sr. St_mãdor Ney Maranhão que profira
o patecét.
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para emirirparecer.) -Senhor Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem
n9 159/92~ o Sr. Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal-pedido de autorização_ para contratação
de operação de crédito externo junto à Metrimpex Tra.de,
Service And Investment Company, LJd., no valor de
CL$55.000.000,00 (cinqüenta e cinC<J milhões de çl6Jares clearing Hungria.)
A mensagem vem acompanhada da Exposição de Motivos
n• 126, de 11 de maio de 1992, do Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, do Parec~f n9 460/92, cfa Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Parecer n9 3_68/91, do
Departamento do Tesouro Na_cional, e da minuta do contrato
a ser firmado entre a..República Federativa do Brasil (MEC)
e a Metrimpex Trade, Service and Investment Company Limited.
As condições financeiras do contrato _ ~ão as seguintes:
Valor Total da Operação: CL$ Hung 55 milhões:
Principal Financiado: CLS Hung 46,750 milhões (85% do total);
Sinal: O principal não financiado-{15%_do valor total da
operação) será pago a título de sinal, em parcelas de valor
correspondente a 15% .d.o. valor de cada tranche_ (remessa
recebida). As parcelas do- sinal serãQ_pagas imediatamente
(down payment), do seguinte modo: 7,5% do valor de cada
tranche (embarque) após emissão das faturas pro forma
e 7,5% do valor desse embarque contra-entrega à compradora
da fatura comercial e çl.o_ ~onheciment(_) do embarque.
Amortização: O principal financiado (85% do valor total da
operação) está dividido em lotes de v;ll.or çorr~spondente a
85% do valor_de cada tranche (remessa recebida)_,_ Cada lote
do principal (85% do valor de cada tranclle) será amortizado
em 14 parcelas semestrais, sendo o. prazo de carência de 18
meses, contado a partir da data de emissão do conhecimento
de embarque.
_
.
Juros: Os juros serão exigidos semestralmente, à taxa de 7,5%
a.a., s_o_bre o saldo devedor d~ principal de cada trançhe,
vencendo a primeira prestação de_ juros da tranche cada seis
meses após a data do respectivo embarque.
A linha de crédito em questão será usada pãra a aquisição
de equipamentos, peças e materiais de _reposição, de fabricação húngara, destinados àslnstit~,~.ições_Fe.derais do Ensino.
Superior·,--às. Escolas Têcnicas Federais. às -Escolas Agrátécnicas Federais e aos Centro~ Federais_ de Educação_ T_ecnológica. A- execução do contrato ficãrà a:cargo·aa Secl:'etaria
Nacional da Educação Superior- SENESU, e à Secretaria
Nacional de Educação Tecnológica - SENETE.
.
A operação foi objeto de pedido formulado piHo Sr. Ministro da Educação, mediante o Aviso n~ 1.160., ..de 4-11-91,
que inforl:"llou ter sido a. negociação submetida à Comissão
de Financiamentos Externos - COFIEX,_ onde recebeu a
anuência nos termos da RecOm"endação n~ 64, .de 24-4-91.
Ttata-se,- na: realidade, da continuidade de um processo de
investimento nas entidades vinculadas do MEC.
No mérito, o projeto é considerado conveniente e oportuno pois viSa o aprimoramento das instalações de ensino/pesquisa no Brasil, justamente num momento em que a escassez
de recursos, tanto para investimento como para manutenção,
tem levado as Instituiç6es Federais de Ensino (IFES) a uma
situação itJ.susteD.távél de precariedade, com decorrente obsolescência de equipamentos, com reflexos nefastos sobre a qualidade do ensino e da pesquisa no país. A instalação de novos
equipamentos e máquinas contribuirá para a ampliação da

a
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pesquisa nas IFES e-·para a integração da pós-graduação ao

"Sistema Nacional de Ciêricia e Tecnologia", e em intercâmbio com o setor produtivo. Com a modernização de laboratórios de ensino e pesquisa~ busca-se a eficáCia de técnicos,
alunos e professores, visando o fortaleciinerfto -do parque industrial brasileiro para que este possa vir a competir ilo mercado internacionaL ·
-- - A vantagem do Projeto eril eXame, relativamente a outr~s
fontes de equipamentos e financiamentos, está no fato de
que como o MEC já comprou equípamentos húnga-ros, existe
o interesse em inveStir em peÇas de reposição para prolongar
a vida útil dos equipamentoS. Há também uma facilidade de
assistência técnicit .e o _melhor aprovdtamento do pessoal já
treinado com os_equipamentos exístent"es.
Relativamente às condições financeiras, conforme esclarece o parecer do Departamento do Tesouro Nacional, o Projeto consta do Plano Plurlanual para o período 1991-1995
(Lei nço 8.173, de 30-1-91) e a operação está cOntida_ ooS limites
de endividamento de que tratam os artigos 2~, 3ço e 4~ da Resolução 96/89 do Senado Federal. O Projeto está contemplado
nas diretrizes orçamentárias vigehtes e deverá ser incluído
no Orçamento Geral da União de 1994. Nos anos subseqüentes, o MEC fica responsável por -incluir nas suas propostas
orçamentárias as dotações específicas para as finalidades d_e
amortização, pagamento de juros e demais obrigações provenientes da operação.
Segundo parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a minuta do contrato contém_ cláusulas admissíveis,
segundo a legislação brasileira, tendo sido observado o disposto_ no artigo 5ço da Resolução 96/89, do Senado Federal, que
veda disposição contratual de natureza política, atentatória
. à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Consti. tuição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos.
Diante do exposto, recomendamos o a-colhimento da presente Mensagem nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 28, DE 1992
Autoriza a República Feâerativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto à Metrimpex Trade, Service and Iovestment Company Limited, no valor
de CL$ Hong 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões
~~ dólares ~learing Hungria).
O Senado Federal resolve:
__ , ___ _
_
Art. 1~ Fica -a República Federa_tiva do Brasil~ autorizada nos termos da Resolução n~ 96, de 1989, a contratar
operação de crédito externo, no valor de CL$ Hung
55.000.000,00 (cinqüenta e~ cinco milhões de dólares clearing
Hungria), junto_ à Metrlropex Trade, Service and Investment
Company Limited.
Parágrafo- único. Os returSos objeto da operação de crédito destina-se ao financiamento integhil da aquisição de peÇas
de reposição, materiais e equipamentos para diversas instituições federais de ensino, no âmbito do Ministério da EdUcação.
Art. 2~ As condições básicas da operaç3o de crédito
são as seguintes:
Valor total da operação: CL$ Hung 55 milhões:
Principal Financiado: CLS Hung 46,750 milhões (85% do total);
~
Sinal:O principal não financiado (15% do valor total da operação) será pago a título de sinal, em parcelas de valor
correspondente a 15% do valor de cada tranche (remessa
recebida).
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parcelas do sinal serão pagas imediatamente (down
payment), do seguinte modo: 7,5% do valor de cada
tranche (embarque) após a emissão ·ctas fatur~s pro forma
e 7,5% do valor desse embarque contra-entrega à compradora da fatura comercial e do conhecimento do embarque.Amortização: principal financei~o ("85% do valor total
da operação) está dividido em lotes de valor
correspondente a 85% do valor de cada
tranche (remessa recebida).
Cada lote do prinCipal (85% do valor
de cada tranche) será amortizado em 14
parcelas semestrais, sendo o prazo de carência de 18 meses, contado a partir da data
de emissão do conhecimento de embarque.
Juros: Os juros serão exigidos semestralmente, à taxa de 7,5%
a. a., sobre o saldo devedor de princípal de cada tranche,
vencendo a primeira prestação de juros da trabche cada
seis meses após a data do respectivo embarque.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução terá validade de 12 meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução_ entra em vigor na data de sua
publiCação.
·É O Parecer, Sr.- Presidente.
As

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
conclui pela aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do_ Projeto de
Resolução n" 28_,_de.199~,_ em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro·a discussão.
Em votação.
Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram permane_cer
sentados. (Pausa.)
Aprovado_.
A matéria vai à Comissão Direto_r_a pata a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação- final que ,será lida pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte
PARECER N• 173, DE.1992
(Da Comissão Diretora}
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 28, de
1992.
A ComissáO Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 28, de 1992, que autoriza ã República Federa:..
tiva do Brasil a contratar operação de crédito externo junto
à Metrimpex Trade, Service And Investment Company Limited, no valor de CL$ Hung 55,000,000.00 (cinqüentà e cinco
__
milhões de dólares clearing Hungria). _
_
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de junho de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Beni Veras - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 173, DE 1992
Redação rma1 do Projeto de Resolução n• 28, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N1> DE i992
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação .de crédito que menciona.
Art. P É a República Federativa do Brasil autorizada,
nos termos da Resolução n9 96, de 1989, do Senado Federal.
a contratar operação de crédito externo, no valor de CL$
HUNG 55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares·
clearing Hungria), junto. à .l\fetrimpex Trade, Service and Investmento Company Limited.
Parágrafo únicó. Os recursos, objetp_da operaçãO de crédito, destinam-se ao financiamento integral da aquisição de
peças de reposição, materiais e equipamentos para diversas
instituições federais de ensino, no âmbito do_ Ministério da
Educação.
Art. 29 As condições básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) Valor total da operação. CL$ HUNG 55,000,000.00
(cinqüenta e cinco milhões de dOiares crearing Hungria);
b) principal financiado: CL$ HUNG 46,750,000.00 (quarenta e seis milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares clearing Hungria) -.oitenta _e cinco por ce-nto -dõ toial;
c) sinal: o principal não financiado -quinze por cento
do valor total da operação -será pago em parcelas de_ valor
correspondente a quinze por cento do valor de cada tranche
(remessa recebida). As parcelas do sinal serão pagas imediatamente (down payament) do seguinte modo: sete e meio por
cento do valor de cada tranche (embarque), após a emissão
das Fatu~as pro forma e sete e meio por cento do valor desse
embarque, contra-entrega à compradora da fatura comercial
e do conhec~_~p.~o do embarque;
d) -aniOrtização: o priilcipal financiadO- oitenta e cinco
por cento do valor total da operação - será dividido em
lotes de valor (remessa recebida). Cada lote do principal oitenta e cinco por cento do valor de cada tranche - será
amortizado em quatorze parcelas semestrais, sendo o prazo
de caréncia de dezoito meses, contado a partir da data da
emissão do conheci_mento do embarque;
e) juros: exigidos semestralmente, à taxa de sete e meio
por cento ao ano, sobre o saldo devedor dq principal de cada
tranche, vencendo a primeira prestação de juros da tranche
cada seis meses após a data do respectivo embarque.
Art. 3o A autorização concedida por esta ResOlução terá validade de doze meses, a contar da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de _sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação final: (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação:
_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram_ permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que· será lido pelo Sr. 1<:> SecretáriO.
·
É lido __e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 393, DE 1992
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência pai-a o Projeto-de Lei do Senado n" 26,
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de 1991 - Complementar (item 43) a fim de ser apreciado
antes da matéria coiistante do item no:> 2 da Ordem do Dia. Sala das Sessões, 11 de junho de 1992.- OdaCir Soares.
O Sr. PRESIDE!IlTE-(Mauro 'Benevídes) -.Sobre a mesa,
requerimento de preferência que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
-· - - -- -

É lido e a:provadó o seguirite
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exis_tirquorum de 41 Srs. Senadores e a matéria não alcançar
exatamente esses 41 votos, será considerada como recusada
por se tratar de projeto de lei complementar.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho '-- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PR.ESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre orador.

Concedo

REQUERIMENTO N• J94, DE 1992
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Nos termos do art. 311, alínea a,- do Regimento Int~rno,
Pela ordem. S~m revisão do orador._)- Sr. Pre~idente, per~
requeiro preferência para o RcquCriinento n9 267, de 1991,
gunto se não há uma outra solução_ P<?~que este projeto é
a fim de ser apreciado antes da matéria constante do_ item _ da maior impo:ftância. Ele entrou em pauta num dia em que,
n" 2 da Ordem do Dia.
-- -- - -- ----realmente, o Senado, em face da EC0-92 e de outros aconteciSala das Sessões, 11 de junho de 1992. - r:duardo Sumentes, está com um quorum muito baixo.
plicy.
o-PMDB des_eja apoiar esta matéria, de iniciativa do
·o SR.-PRESID-ENTE (Mauro Benevides) --sobre a me~ nobre Sen~dor ~o_naldo Arag~o_, mas está vend'? q~e, por
S , S - tá ·--·
t
â l'd
uma questao regtmental, a matena poderá ser preJudtcada.
sa, requernnen o que ser 1 o pe 10 r. 1· ecre no.
Pergunto se ainda pode haver a inversão de pauta.
É lido e aprovado

0

seguinte

REQUERIMENTO N" 395, DE 1992

Nos termos do art. 311, alínea a:, do Regimento Interno,
requeiro preferência -para o ReqUenmen.to n" 268, de 1991,
a fim de ser· apreciado antes da matéria constarite do_ item
n" 2 da Ordem do_ D-ía.
- ----- ------- Sala das Sessões,!! de junho de 1992.- Edual"doSuplicy
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 43:
DiscUssão; e-m turrió -úriiCo-, do Projeto de_ [ii do
Senado n~ 26, de 1991-Complementar, de aUtoria do
Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo
PARECER favorável sob n;' 39, cfe1992, da Comissão - de Assuntos Económicos.
Em discussão o projeto, em turno i:ínico. (Pausa.-.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A PreSidência esclarece que a matéria depende, para a
sua aprovação, do veto faVorável da maiolia absoluta da composição da _Casa, devendoa VO!aç~o ser fetia pelo processo
nominal.
A Presidência pede à.os Srs. Senadores _que estão nos
seus gabinetes que venham imediatamente ao plenário, por-- -que se trata de matéria compleriléJ.tar. (P-ausa.)
A Presidência registra que até agora as votações se processavam num ritmo bastante estimulante, com o entendimento
das Lideranças Partidárias. Cerca de 12 matérias foram votadas hoje.
A essa altura dos nossos trabalhos, parece-nos que as
LiderançaS" alcançaram uma fissura·no-acordo que. haVia sido
estabelecido.
Em votaÇão o·projeto.
__
_ ________ _
Como se trata de Lei Complementar, a Pre-SiClêDclà--j)ede
aos Srs. Senadores que tomem assento nos seus respectivos
lugares e esclarece que, votada a matéria sem que se alcance
os 41 votos, ela estará irremediavelmente sepultada.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDil - RO. Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de um eschtre-dmento de
V. Ex~ Se a matéria-não alcançar o quorum qualificado, será
adiada?
O SR. PRESIDENTE (Mauro ilenevídes) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Ronaldo Aragão que se

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, já est~mç:ts processando a votação
da matéria.
A Mesa consultou antecipadamente os Srs. Senadores
e o próprio autor dO projeto, nobre Senador Rõnaldo Aragãp,
exatam_ente para que se entendessem as implicações dessa
proposição. Se no Plenário exiStir--o quorum de 41 Srs. Senado~
res, a matéria será submetida à votação e, se não alcançar
este número, será considerada como recusada. Por outro lado,
se não existir no plenário 41 Srs. Senadores, não se aprecia
esta nem as subseqüentes.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. President~,
é evidente que não temos quorum.
_CO SR. PRESIDENTE (Mauro)}el}e,vlqes) - A cOnstatação será oferecida pelo painel eletrônico~ nobre Senador
·
Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID. SABÓlA DE CARVALHO- E a matéria
será corisiderada adiada?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- A matéria
já teve a votação anunciada. Se não se alcançar o quorum
de 41 Srs. Senadores em plenário, não-há número para deliberar so_bre esta m<!.téria nem_sobre as matérias seguintes.
Vai -_se proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Pro_cede-se à votação:
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Áureo Mello
Cid Carvalho
Dívaldo Suruagy
Eduardo Suplic}'
Garibaldí Alves
Humbe-rio Lucena
João Calmon
João França
Josaphat Marinho
Jutahy Magalhães _
Lavoisier Maia
Manst,leto de Lavor
Maurício Correa
Nabor Júnior
Paulo Bisol
Ronaldo Aragão
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VOTAM "NÃO" OS SRS.SENADORES:

Beni Veras
Hugo Napoleão
Lucídio Portela
Magno Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
"Sim" 16 Srs. Senadores; e "Não", 4.
Não houve abstenções.
Total de votos: 20
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os itens
38 e 39, em fase- de votação, ficam com a apreciação adiada
em virtude da falta de quorum.
São os seguintes os íteris adiados:
-38REQUERJMENTO N' 267, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n-:> 267, de
1992, do Senador _Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos
do art 172, inciso I do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991,
de sua autoria, que dispõe so_bre a divulgação dos principais
devedores junto_ à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e Caixa Económica Federal e dá outras prov~dências. ·
-39REQUERJMENTO Ne 268, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerfriiento n~ 268, de
1992~ do Senador Eduardo Suplicy, solicitarido, nos termos
do ar_t. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 132 de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão perante as Comissões da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1992
(Incluído em Orderii-dó Dia nos tei-mos do art.
353,_parág-rafo úitico, do Regimento Interno)
Discussão, em turrio único, do Projeto de Decreto
Legislativo_ n1> 27, de 1992 (n~ -30/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de Radiodifusão sonora em oiida média
na cidade de Barra do Gaiças. Estado do Mato Grosso.
(Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello para
emitir parecer.
·
O SR. ÁUREO MELLO (PRN- ÀM. Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30-B, d~ 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão Sonora em onda média na cidade de
Barra do Garças, Estado do Mato GroSso".
Por meio da Mensagem Presidencial n 9 957, de 1989,
o Excelentíssiino Senhor Presidente da República submeteu
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ao Congresso NaCional, -noS- termos dO art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1~ do art. 223, da ConstituiÇão Federal,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 20 de março
de 1988, a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, ato este constante do Decreto n" 98.484, de 7 de dezembro de 1989, publicado no Diário Oficial da União de 11 de
dezembro de 1989.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatando-se o atendimento aos requisitos legais e técnicos Cltinentes ao procedimento renovatório.
É a seguinte a composição acionária da Rádio Emíssora
Aruanã Ltda.
-Joaquim David_dos_Santos ... : .............. ~. 34.200 cotas
-Paulo Emi1io da Costa Bilego ............... -·c 1.900 cotas
- Osmambey de Passos G. Pereira da Silva.,_, 1.900 cotas
Total
38
OOOcotas
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Chagas Neto, e aprovaç~o unânime daquela_ Comissão. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa
técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos senhores senadores para o recebimento de
emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer
reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedinleTttOs do .testemu~
nho ministerial de que a Rádio Emissora Aruanã Ltda., atende
a todos os requisitos téCnicos e legais para a renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma ~o
_presente projeto de decreto legislativo.

e

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,'-'- O pareer
_conclui favoravelmente.
Passa-se à discussão da matéria.
O Sr. Cid Sabóia <le Carvalho - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.):- Sr. Presidente, Srs.
-Sen3.dores, este iteni 2 é apenas "\.J.tn de um núme-ro eno-rme
de matérias semelhantes que estão na Ordem .do Dia, sem
contar outros itens idêntico~. que constarão da pauta da sessão
seguinte ou de sessões bem próximas. porque são muitos_ os
projetes que se encontram nesta situação, ou seja, sem o
competente exame da Comissão de Educação do Senado FederaL Tal sitUação, Sr. P:residente, propicia um exame apressa'cto
aqui, em plenário, sem que nos aprofiiiidemos em -questões
que devem ser examinados no Senado, na condição de Casa
revisora.
Quero lembrar que sobre a matéria existe_ um prOjeto
de lei de autoria do Senador Jutahy Magalhães, onde os cuidados desta Casa poderão ser exercidos regimentalmente, de
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segundo informações divulgadas hoje pela imprensa nacional,
tal sorte que nunca haja esse exame sem ·quese firam os
pontos capitais, sem que se -examinem os pontos primordiais,
apenas 40% das ações de propriedade da família Bloch estão
e para que a aprovação do Senado não seja fácil, não seja
sendo transferidas para a nova empresa. Ademais, eminente
Senador, creio que ·não havia outra saída, uma vez que a
leve.
Mas, Sr. Presidente, o Brasil vive uma grande problesituação económico-financeira da Rede Manc}J.ete, da qual
mática quanto ao setor cte comunicações, notadaminte o setor
a nossa família é concessionária dos seus serviços no Estado
de telecomunicações.
·do Mato Grosso, era a mais caótica passivei. Em todas as
QuerO dizer a V. Ex~ e aos Srs. SenaàOres- Cjlie o Brasil- reuniões com os represenúultes da Rede Manchete no Rio
inteiro está tomando conhecimento hoje de que a Rede Mande Janeiro, sentíamos que não havia mais saída para O-Grupo
chete de Televisão foi alienada, foi -vendida para o Instituto
Bloch continuar d~rigindo essa rede, sem que houvesse uma
Brasileiro de Fonnulários·;-e--isso gera urri3 "giande pieocuinjeçãá de capital de outro grupo privado para, realmente,
salvar a Rede Manchete. -Se isso não ocorresse, e·minente
pação.
Quando o Governo concedeu a exploração desses canais
Senador, poderíamos ter a infelicidade de ver a Rede Mano fez em tomo de um homem extraordinário~- que se chama
chete, através de seu sistema de rádio e televisão, totalmente
Adolpho Bloch.
falida, o que ii"ia prejudicar o Brasil porque as outras emissoEste homem, Adolpho Bloch, apesar de não ser brasiras, principalmente a Rede Globo,_ tornar-se-iam absolutas
leiro, à frente da Manchete revista, da Manchete gráfica, -à
em seu sistema de comunicação social no País. Não sei se
frente da Manhete como meio de telecomunicações, foi sempre
V. Ex~ percebeu que a programação da Manchete a cada
uma pessoa altamente digna e digna o é em plena maturidade,
dia estava piorando, e n_ós, concessionários nos estados, estade vez que é um homem bastante vivido e bastante experiente.
mos tomando um prejuízo violentíssimo porque a direção da
Rede no Rio de Janeiro, o Grupo Bloch, já não estava tendo
No entanto, as transaçóes com as emissOras da Manchete
já vinham sendo anunciadas ao arrepio de um pronunciamento
condições de investir numa programação nova. Para V. Ex~
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entendemos
ter idéia, hoje a 'Manchete está em quinto ou sexto lugar
que esta transação só poderia se consumar com toda a sua
em audiência no País. Só estamos perdendo_ para uma recémlegalidade e com toda a obediência constituciorial se ouviQo
surgida rede OM .do Paraná por falta de investimentos, capital
e estrutu.i-a. Então, anteS que houvesse uma falência total
o Congresso Nacional, em Casas que funcíorietri.- Sé-pai-adado sistema Machete no Brasil o que iria -prejudicar todos os
mente para este mister' ao contrário do que já se preterideu
Concessionários da -Manchete nos Estados brasileiros, teria
- quando se queria que ta:is exames fossem cOrigre-ssuaíS ":..___
que haver uma saída econômico-financeira. A saída foi dentro
esses--exames hoje são- feitos iiJ.icialmente pela Câmara dos
-da lei, através da transferência de 40% do controle acionário
Deputados e, posteriormente, pelo Senado da República.
Dentro dessa pauta em que examinamos matéria de teor
para· o Grupo IBF, empreSarialmente forte, qUe vai melhorar
coritúóicaÇão s-ocial no Brasil. Daqui a 120 dias, um ano
idêntico, quero confessar a V. E~. Sr. Presidente, a minha
ou dois, teremos uma nova Rede Manchete, com mais recursos,
preocupação com tudo que acontece ao setor de telecomuestrutura, com uma melhor programação e em condições de
nicações do Brasil. Aproveito para dizer que retirar a Rede
competir com as demais redes. como o SBT, a Bandeirantes,
Manchete do comando de um homem comprovadamente diga Globo, para poder melhorar o sistema de comunicação social
no e entregá-la a uma empresa sobre a qual pesam algumas
do País. Portanto, acredito que temos que levar em consideindagações não é. bom, sem que haja um exame demorado
ração a situação económica e a legalidade desse ato. A situação
de tudo isso,- pois não se trata de uma transação meramente
económica do Gr_upo Manchete era a pior possível, e a situaçãocomercial.
jui-fdica legal foi dentro da lei porque o ÇO!ltrole aci9nário
O grupo Manchete de "felevisão não é ap_enas um ente
ainda Ílão é ma]Oijtário-, mas apenas dentro d~ lei, 40% das
de Direito Coméi"cial,-uma peciõnalidade jui-ídiCa-cfe Direito
açõe's foram transferidaS.
-Privado no âmbito do Direito Comercial, é essencialmente
um grupo que explora canais de rádio e televisão e; no caso
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O aparte de
presente, a alienação se dá relativamente aos canais de televiV. Ex~ para mim é importantíssimo e altamente esclarecedor,
são. Como isso- é de grande preocupação para- o País, não
inclusive por causa desse percentual de que fala V. Ex•
quero deixar de fazer esse registro.
Quanto aos__ dados que V. Ex~ traz cÕm tanta autoridade,
Poderia até parecer que tenho alguma piõvã contra o
nada tenho a contestar nem a discordar. Não estou discorInstituto Brasileiro de Formulários. Não é isso. Não conheço
dando da operação nem achando _que ela é ilegal. Apenas
o funcionamento dessa empresa, que adquire o domínio, o
penso que, pela aptidão constitucional da Câmara e do SenaControle acionátiõ da outra. Não conheço e nada tenho a
do, as _duas Casas deveriam ter do ministé-rio competente a
imputar. Falo em tese. Sempre que mudar o comando de
devida informação, para que possamos acompanhar esta tranuma rede de televisão dessa importância, cOm essá aUdiência,
sação. Como falo em tese, Senador, o aparte de V. Ex~ em
com essa repercussão na sociedade brasileira, é --preciso que
nada contraria o que estou--dizendo, mas demonstra muito
se consulte o Poder Legislativo que, constitucionalmente, tem
bem, com muita clareza, _l!-ma si~~ação de_ fato_ que precjsa
a habilitação, a aptidão e a competência pai"a o éia:me prévio ...
ser resolvida - e está assim ocorrendo -, nos termos do
Código de Telecomunicações.
O SR. Júlio Campos- Permite-me V. Ex' um aparte?
Não estou discutindo nada disso, nem a qualidade da
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, ouço _programação da TV Manchete e reconheç_o que V. Ex~ não
V. E~ com muito prazer, Senador Júlio Canlpos-.disse nenhuma frase que não fosse absolutamente verdadeira.·
Faltou apenas que y_. Ex~ compreendesse o sentido de minhas
O Sr. Júlio Campos - A transferência do controle aciopalavras. Eu não critico a transação, tenho apreensões quando
nário ·cta Rede Manchete para o grupo empresarial de São
vej9 a substituição de. uma figura como A4olpho Bloch por
Paulo IBF está serido concretizada dentro da lei, tanto é que,

a-
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outrem, sem que o Senado e a Câmara sejam informados
a respeito de quem faz a substituição. No mérito, não discordo
do fato de que a trailsação deva ser feita nem dos moldes
em que isso está acontecendo, porque ela obedece, naturalmente, a um Código Comercial, indo às juntas comerciais
e obedece, também, ao Código de Comunicações, indo ao
competente ministério, onde há a Secretaria dedicada inteiramente a esse assunto.
Reconheço, em seu aparte, uma riqueza enorme para
a discussão que estou fazendo hoje, no Senado, sobre a concessão de emissoras de rádio. O que estou_ querendo, nobre Senador, que tão bem e tão lucidamente me aparteou, é que esta
Casa tenha sempre, como a Câmara dos Deputados, todas
as informações necessárias, porque sabemos o que significa
uma rede de televisão desse porte para a sodedade brasileira
e o seu comportamento, para os costumes, para a cultura,
para o divertimento, enfim, para a educação que deve ser
produzida também pelos meios de comunicação, notadamente
através das empresas que exploram a televisão no Brasil.
Agradeço o aparte de V. Ex~ pela lucidez, pela clareza
que oferta ao meu pronunciamento. A certeza que tem V.
Ex_• de que essa transação é boa deve ser passada para a
Casa para que não tenhamos nenhuma preocupação e saibamos que isso_ é para o bem da comunicação.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex~ um aparte'?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. EX'
.
com muito prazer.
O Sr. Beni Veras- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, concordo inteiramente coin suas--palavras porque compreendo que, sendo a televisão um veículo tão importante,
com uma capacidade enorme de influenciar a opinião pública,
faz-se necessário que seja mantido um controle na medida
em que ela seja transferida para que a sociedade possa ser
preservada, de tal maneira que ela não venha a cair em mãos
inescrupulosas, como já ocorreu, capazes de uma inflUência
maléfica sobre a sociedade. _Concordo com V. &~ inteiramente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Quero deixar
bem claro que nada sei. nada tenho, não conheço os_ dirigentes
do Instituto Brasileiro de Formulários~ É apenas uma observação em tese, toda e qualquer transação desse porte deve
chegar ao comparecimento da Câmara dos Deputados e do
Senado.
·QUem deve dar essa comunicação é a empresa Manchete?
É esse Instituto que também é uma empresa? Não.
É o Ministéiíó -que tem competência para-gerir-as concessões, autorizações e perrnissôes para exploração dos meios
de telecomunicação.
Sr. Presidente, era o ·que tinha a dizer, agradecendo aos
apartes que tanto ilustraram o meu pronunciamento.

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidr!ncia, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio
Portel/a, Suplente de Secretário- O SR. PRESIDENTE (Lucldio PorteÜa) - Conçe_do_ a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães para discutir.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seri"adores, não vou renovar os argumentos que tenho expendido
em situações como esta de discussãO e votação de projetas
de concessão ou renovação de concessão. Apenas quero solici-
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tar a V. Ex~ e, por seu intermédio; aos assis-tenteS da Mesa,
para que me informem a situação do projeto de resolução
que apresentei sobre a questão de concessão de rádio e televisão.
Estamos votando, ainda, propostas que foram trazidas
ao Congresso provenientes do Governo José Sarney. Mas
começamos a ouvir rumores de que o Dr. Nelson Marchezan
já está pensando em abrir novas concessões através de_ste
Governo.
Acredito que deveríamos ter aqui, no Senado Federal,
a ~reocupação de nos preparar para isso, embora com atraso,
pms temos o poder e não estamos a exercê-lo bem. Necessitamos que o Senado tome as decisões e as deliberações como já repeti aqui inúmeras vezes-~ seja Tavorável ou contrário, mas que- seja tomada a deliberaç-ão. O_ que- não Pode
ocorrer é que mais um projeto s.eja engaVetado.
Sr. Presidente, já estamos quase na segunda quinzena
do mês de junho, e como sempre ocorre nesse período. vai
começar a correria, com os projetas oriundos da Câmara dos
Deputados aqui chegando para que tenhamos que decidir em
menos de 24 horas. Repetir-se-á aqUilo que todo semestre
acontece e, mais uma vez, vamos ouvir o meu protesto a
respeito dessa situação do Senado cOmo Casa que apenas
carimba aquilo que é decidido na Câmara, através das suas
Lideranças.
Quero, portanto, Sr. Presidente, anunciar o meu protesto: Iniciaremos esse processo na próxima terça-feira·; nô
riláXimo, se conseguirmos chegar até essa data sem votar.
Sr. Presidente, dependerá exclusivamente da Mesa do
Senado não aceitar que isso venha a ocorrer mais uma vez.
Se a Mesa quiser condescender com essa prática de votar
sem examinar, desempenharemos mais esse papel de Casa
não revisora, mas carimbadora dos projetas que nos chegam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Continua -em
discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discusSão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia_ nos termos do art.
353, parágrafo únícp, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto
Legislativo n• 28, de 1992 (n' 31/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rede Jtapuâ de Rádios Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Castilhos,
Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Áureo Mello para proferir parecer.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN- AM. Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1992 (n• 31-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão
à Rede Itapuã de Rádios Ltda, para explorar serviço- de radio-
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difusáo. sonora na cidade de Júlios

cte

Castílhos, Estado do

Rio Grande do Sul".
Por meio da Mensagem Presidencial n<:> 251, de 1990,
o Excelentíssimo s·enhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos dO art. 49, Tndso·xn,
combinado com o § 19 do artigo 223, da Con_stituiçâo Federal,
ato que outorga permissão de exploração de canal em freqüência modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, ato este constante da Portaria n" 084, de 9
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União de
12 de março de 1990.
-·
A documentação_anexada à Mensagem Presídencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então MinistériO dils Cómü.rii_Cãçôes, constatando-se que a empresa vencedora_ atende às exigências do Edit~l n<? 221/88 _e
aos requisitos da legislação específica de Radiodifusão.
·
É a seguinte a coi:npbSfÇaO aeiOnário da_ Rede ltapuã de
Rádios Ltda:
- LUIZ CARLOS RUBIN
-

MILTON JOM t.:IJ9IN

------------------------i.S00.000_cotas

O presente projeto, examinado pela Comissão de CiênCia
e Tecnologia, Comunicáçáo e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu paracer favoráVel de seu Relator, Deputado
Aloísio de Vasconcelos e aprovação unânime-dãijUela ComiSsão. Já na Comissão de Constituiçâo e Justiça e Redação
daquela Casa, foi corisiderado constitucional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa, com emenda j;:i- ~nçorpóradi
ao texto do PDL que chega a esta Casa.
No Senado, esteve o Projeto_ nesta Comissão de_Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido_ quaiSquer reparos.

II - Voto do Relator
Diartte da regularidade dos procedimentC?S e do testemunho ministerial de que a Rede Itapuã de Rádios I,;iâa. atende
a todos o_s 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 (Lucídio Portella) - O parecer
concluiu favór-ªvelmente ao projeto.
Completada a instrução Qa 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 (Lucídio Portella) -Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 29, 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• 29, de 1992 (n• 37/91, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga C6n-
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cessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Aracati, Estado do Ceará. (Dependendo do Parecer.)
Nos térmos do art. 140, _a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Aureo Mello para emitir o pareCer.
O SR. AUREO MELLO (PRN -AM. Para emitir parecer~) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislat·ivo n• 29, de 1992 (n' 37, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para explOrar serviço
de radiodifusão sonora na cidade Aracati, Estado do Ceará".
Por meio da Mensagem Presidencial n<? 98, de 1990, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu ao
Omgr~sso Nacional, nos termos do ar~._ 4_9, inciso XII, combinado com o § 1<? do artigo 223t da Çop.stitu_ição Federal, ato
quê-ôUtorga concessão de exploração de canal de onda média,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclu_sividade,
ato este constante do Decreto n<? 98.862, de ~ de janeiro
d~}990,. publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro
~
·
de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi exarilinado pelos órgãos técnicos do
então Minh!tério das ComuniCaçõe-s,__Constalãrido-se que a empresa vencedora ·atende àS ·exigêncías do Edital n!' 57/89 e
aos requisitos da legislação-·espécífica -de Radiodifusão.
É-a se-guinte a composição -ácionária da Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda.:
-

Antbn~c

Klebcr

A1ex~ndrE

Gondim

75eo c:ot ?,s

i Se

f.Ot Õ'.";>

~.20:

c:ct

120

0:. Ç·~. i!o'.

~.'!

:!.20 .:-c ... -'i's-

- Jo!!.€ tkumo

c'~.

2:, 1-,:ç.__

12_~

O::Ol<""-

~~C')

c:ct;;o.-.:

·-----·--------,.----------=------.,---.,----.,.-.-:----:---:;----

O presente projeto, examinâdo pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e-Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Koyu lha e aprovação unânime daquela ComiSsão. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
foi considerado constitudorial, jurídico e vazado em boa técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta COMisSão de Educaç~o
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de_ emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Oiantf~ da regúl.aridade dOs procedimentos e do testemunho ministerial de que a Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda.
atende a todos oS requisitos técnicos ~ legãiS par~ o recebi-
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menta da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
É _o parecer, Sr. Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer
conclui favoravelmente ~o projetq. _
_
Completada a instrução da matéria, pa-Ssa-se à discussão
do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão-:-A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Otem 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISl.ÁTIVO
N• 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafO ijJiiCO·, do Regimento Interno.)
Discussão,-em turno úniCo,- do Projeto de Decre-

to Legislativo n• 30, de 1992 (n' 48/91, na Cãmara
dos Deputados), que aprova o ato que Ol!totga_permissão à Rádio Sociedade de Cerro Azul Ltâa. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Cerro, Estado do Rio Grande do SuL (Dep~n
dendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proj~~o de Dc;:_creto Legislativo n' 30, de 1992 (n' 48, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o· ato que _o_utorga permissão
à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão n'! cidade de C~rro Largo, Estado do Rio
Grande do Sul",
Por meioda Mensagem Presidencial no 605, de 1989, o
Excelentís~imo Senhor Presidente da República submete1.1 ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 19 do artigo 223, da Constituição Federal, ato
que outorga permissão de exploração de canal em freqüência
modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ato este c_onstante da Portaria n9 170, de 20 de setembro de 1989, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
setembro de 1989.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das ComunicaçOes, constatando-se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital n9 277/88 e
aos requisitOs da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte a composição- acionária da Rádio Sociedade
Cerro Azul Ltda.:
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O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Roberto Valadão a aprovação un-ânime daquela Comissão.
Já na Corniss~o de ConstitUiÇão e Justiça e de Redação,_d·aqueIa Casa, foi considerado constitudonal, jurídico e vazado em
boa técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos_ procedimentos e do test~mu
nho ministerial de que a Rádio Sociedade Cerro Aztil Ltdã.
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. Jutahy Magalhães --Sr. Presidente. peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, parece que
estamos discutindo o item 6.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Não, estamos
no item 5.
O Sr. Jutahy Magalhães - Ainda é o item 5? Então,
reservo-me para o item 6.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Completada
a instrução -da matéria, passa-se -à discussão do projeto, em
turno único.
Em discuisão. (Pausa.)
__ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~-
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regiménto~Iniemo.)
Discussão, enúurno único,"do~ ProjetO- de DeCreto
Legislativo n' 31, de 1992 (n' 49/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga co-ncessão
à Televisão Riõ FormosO Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Jataí,
Estado de Goiás. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Jonas Pinheiro para proferir parecer.
- O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de )992 (n' 49, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão
à Televisão Rio Formosa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Jataí, Estado de Goiás".
---?ot; m~io _qa Mensagem Presidencial n9 _712, de 1989,
o Excelentíssimo Sen4or Presidente da Repúb~ica submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
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combinado com o§ 1~ do artigo 223, da ConstituiçãO Federal,
ato que outorga concessão de exploração de canal de televisão,

pelo prazo de 15 (quinze; anos, sem direito de exclusividade,
ato este .constante do Decreto n'-' 9&.326, .de 24 de outubro
de 1989, publicado no Diário Oficial da União de 25 de outubro
de 1989.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado peloS 6i'gãos técnicos do
então Ministério d&s Comunicações; constatando-se que a empresa vencedora __a_te_nde às exigências do Edital n<il-241/88 e
aos rçquisitos da legislação específica

ae RadiodifU-São.

E a seguinte a composfção acionárla--da Televisão Rio
Formoso Ltda.:
- 63. 0012' cot :>.ã

---------------------------------------------TOTML

O presente projeto, examinado pela Corriissão de Ciênciã

e Tecnologia, CoinuhiéaçâO e_Informática da Câmara dos De~
putados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputad'Koyu lha e aprovação unânime daquela Comissão. Já na Camisão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa _técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto ne-sta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diarite da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Televisão Rio Formoso Ltda. atende
a todos os requisitos técnicos e legais para O recebimento
da concessão, opinamos peJa aprovação do ato, na forma
do presente ProjeTo-de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!a) - O parecer
conclui favoravelmente .ao projeto.__
Completada a instrl!ção da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a p'alavra
para discutir.
o

V.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Port_ella)- Tem a palavra
-- -

Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr .. .Pr~idente, tenho-me
batido muito, aqui no Senado, por causa dessas .conces$õe.s,
de rádio e televisão, muito especialmente televisão. E .fiz um
pronunciamento a respeito das empresas de televisão que chegam a atingir um índiCe -muito superior à média de 25 a 30%
da audiência.
Francamente, pelo nome, não tenho a menor·cotidição
de saber quem ganhou ou quem perdeu. Não conheço e§se
pessoal de Goiás. Segundo consta do avulso, nove empresas
disputaram essa concessão. Como sempre, não sabemos as
razões da escolha_ de uma delas.
ComO eu disse aqui, não conheço as empresas e não
sei qual é a situação. Portanto, gostada de perguntar ao Relator ou a outro Parlamentar que saiba ~e informar, se aempre-
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saque ganhou essa concessão já é proprietária de outras emissoras.
Se esse for o caso, de quais? Está ~<?rmD:Qdo-~e ~m pool
dentro do Estado? São essas as informações preventivãS que
eu gostaria de obter, para manifestar a minha opinião qUando
da ·votação. O Sr. Relator pode me esclarecer a respeito?
_ O Sr. Jonas Pinheiro - Na verdade, não sei dizer a
V. Er se o grupo ou a pessoa vencedora d6ssa _cODcor:rência
já tem outras emissoras de rádio, formando, assim, um pool.
O .meu parecer é favorável porque estou preso a uma questão
de princípios.
. O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não há dúvidas quanto
à questão do parecer. Apenas perguntei se. por um ·acaso,
V. Ex~ poderia fornecer-me essa informação. Talvez V. Ex•
não possa. Como eu não tenho conhecimento de quem são
os donos, talvez V. Ex~ tam~ém não tenha.
O Sr. Jonas Pinheiro -Eu apenas me ative às normas
vigen-teS -e- estou desejoso, tahto quanto V._ Ex~, de que essas
regras mudem, de que a legislação seja alterada e que o projeto
de V. Ex~ seja. aprovado, para que pãssemos, com critérios
mais justos, mais sólidos, mais cristalinos, maiS transp-arentes,
a fazer as concessões de forma muito mais consciente e tranquila.
De qualquer sorte, reafirino a V. Ex• que o parecer não
poderia ser contrário, tendo em vista o fato de que numerosas
outras concessões fOiam -aprovadas por nós nessas mesmas
condições. Trata-se d~ uma quantidade de emissoras de televisão e rádio cujos pedidos vêm deade 1989. É .só o que posso
dizer.
O Sr. João Roch.a- Permite-me V. Ex~ um aparte, Senador?
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com todo o prazer,
Senador.
O Sr. João Rocha -Senador, a sua preocupação é procedente. Se pudermos acrescentar qualquer esclarecimento a
sua decisão~ é muito·importanteque o façamos. A concessão
_da empresa que gã.nhou em Goiás -Televisão Rio Formoso
Ltda. -foi outorgada- parece-me -no ano de 198S: Esse
processo esteve na Câmara dos Deputados~ passou por todas
as comissões. fói analisado com critério~ com rigor - como
ocorreu com todas as outras concessões.· A preocupação do
Senador Jutahy Magalhães é procedente.. Eu, como goiano
e como tocantinense, quero colocar que essa concess.ãQ_está
tO-talmente coberta pelas exigências legais. Ela não está ferindo
nenhum preceito legal, não está criando monopólio, não está
cartelizando e cumpre rigorosamen1e o· que ·determina a lei
para a concessão de outr~s emíssora.s_ de. rádio e televisão
em todo o País.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não tenho dúvida
"quanto a isso, Senador João Rocha. Não estou questionando
a legalidade. Aí está o Senador Jonas Pinheiro, que foi o
Relator e examinou .a legalidade. Nada há a questionar a
esse respeito dentro .dO qUe- det:ériffin.a. a legíslação atual.
A minha indagação, a minha dúvida é se essa empresa
ou sócios dessa empresa já t~m outras concessões de televis;!o
e rádio na área de Goiás, de Brasília ou de Tocantins.
O Sr. João Rocha --V. Ex~ me concede mais uma oportunidade de aparteá-lo?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
porque estou querendo me informar.
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O Sr. João Rocha- O grupo que_gan.hou essa co-ncessão
está instalado em Goiás desde o ano de 1938 e se dedica,
-desde essa época, à atividade da comunicação noEstado.
É um gruPo sério, competente e que não fere, -de forma algu~
~a, a legislação.
-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não se trata disso.
Gostaria que V. Ex·-riú! informasse se-eieS~j{SãO propfietários
de outras emissoras, seja de rádio, televisão, Ou se tem meios
de comunicação Como-jornais etc. A preocupação não é com
este caso. É unia preoctipaçao minha em relação a qualquer
situação no Brasil. Foi uma decisão minha. Não istou colo~
cando em xeque se são pess_oas·dignas ou não, se foram atendidas todas as normas legais para a -concessão. É apenas um
ente de razão para o meu voto, porque dou muito yalor ao
meu voto.
O Sr. João ROCha-- EstOu e-sclafecendo a \r. EX~ que
é um grupo empresarial instalado em Goiás no ramo-de comunicação, com rádio, jornal e televisão desde o ano de 1938,
exercendo a mesma ativídade como principal e prioritário
no ramo da comunicação. É um grupo de conceito que volto a repetir - tem emissoras de rádio e televisão e jornal
dentro dos parârnetios legais.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não estou dizendo
que haja ilegalidade._ V. Ex"" já está dando uma informação.
Tem televisão. Pergunto quantas emissoras de _televisão há
em Goiás.
- O Sr. JóãO Rocha - Todos os canais. Existem, hoje,
em Goiás, as Redes Bandeirantes, Manchete, Globo e Record.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Todas concessões locaís? ..
O Sr. João Rocha- Não, no Estado temos ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concessões locais.
empresas locais que retransmitem os'J)tograinas de outras
redes.
O Sr. João Rocha - Sim. Lá estão todas as redes do
País.
a SR. JUTAHY MAGALHÃES::.__ Esse grupo é proprietár~o de apenas uma concessão de televisão _lá?

O Sr. João Rocha - No Estado de Goiás? José Pedro
tem televisão no Estado de Goiás, -dentrO daS n-OrriúlS~ Ê-um
grupo de afiliadas. A concessão é pessoal, não tem caráter
da pessoa jurídica; é personificada. A lei exige ufu-Oúmero
determinado de geradoras para cada tipo de empresa acionista.
-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso~ é-outra coisa.
O que me interessa saber é se existem concessões de televisões.
O Sr. João R-ócbi-- EXisteni-as em:Pr-eS3S3ffliadas, ciue
são aquelas qu-e- não detêm o controle acionário.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não entendo bem
disso; o Senador Júlio Campos entende muito mais do que
eu. Mas não é essa a questão que estou colocando. Quero
apenas saber se há conces-sões ou são retransmissoras daquele
interior...
--- · -O Sr. João Rocha- V. Ex• tem toda razão de se aprofundar e querer saber.

Ó SR. JUTAHY MAGALHÃES -Peli> -anior de Deus!
Agora quem não quer saber nem quem é o dono sou eu!
Mas quero dizer que se eu soul;ler que ele já tem mais de
uma concessão de televisão, vOto contra. O Sr. Jonas Pinfleiro :_·sen<idor Jutahy Magalhães, estou
entendendo a pergunta de Y- Ex~ Talvez o Senador João
Rocha não a tenha entendido. Vamos verificar se esse meu
entendimento está corret~tou não. V, Exa indagou do Senador
João Rocha se o grupo vencedor dessa concorrência tem mais
de uma emissora de teleyi~ão.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se tem uma ou mais
de uma.
O Sr. Jonas Pinheiro - Se tem uma ou mais. ou seja,
se ele tem uma só na capital, ou se tem em outras cidades
do Estado, que retransmitem o sinal de urna mesma rede.
Se em todas as cidades de Goiás reproduz só o sinal da Manchete, é uma coisa.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Rede é uma coisa,
concessão é Outra.
O Sr. Jonas Pinheiro- Se houver, no Estado de Goiás,
num .mesmo grupo, um que retransmite o sinal da Manchete,
outro o do SBT ... Tenho a impressão de que a pergunta
de V. Ex~ foi nessa direção.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não. Vou citar um
exemplo dO meu EStadO. Na Babift, TV B-ahia,- que -é hf
de Salvador, retransmite a Globo~ -Se os proprietários da TV
Bahia são também proprietários da TV Itabuna, que também
retransmite a Globo, eles têm duas concessóes,_Não é só
retransmissão. Eles têm a-concessão que foi dada para Itab!lna. Outras concessões foram dadas para Conquista, Barreiras,
Juazeiro, Feira de Santana, Teixeira de Freitas. Se o mesmo
grupo tem concessões pelo interior, eu, pessoalmente, sou
contr_a isso, porque acato aquilo que tentei fazer na Assembléia Constituinte: proibir que o proprietário de um meio
de comunicação tenha mais do que uma concessão de televisão
ou rádio no Estado.
Dou preferência àquele_que não tiver co"'cessão_ 4_e r~dio
e de telt!visão. Esse é um pens~erlto antigo q~e defendo.
A lei sobre esse assuritO nos Estados Unidos é a mesma.
Lá, um proprietário de jornal de um Estado tentou ter uma
emissora de televisão no mesmo Estado e foi proibido. Recorreu à Suprema Corte, que manteve a proibição. Nos Estados
Unidos, não se pode fazer concessões que permitam qualquer
possibilidade de manipulação da opinião pública. E contra
isso que me bato, ou seja, Coriti-a alguém ser proprietário
de meios de comunicação e ter a possibilidade de manipular
a opiniãO pública através do poder que as emissoras de televisão têm, que as rádtOs pOssuem. Um proprietário Só pode
inventar candidatos-, como, infelizmente, ocprre .p,o__BrasiJ;
ocorreU no passado e pode acontecer no futuro.
É contra isso que nie bato. Esse é o meu pensamento;
nada há contra a pessoa.
_
Agora, quem não quer saber quem é o proprietário dessa
televisão sou eu. Faço questão de não saber.
Bato_-me por um princípio. Não é uma questão pessoal.
Então, se se tratar de proprietáiío de outra concessão,
eu, pessoalmente, votarei contra, porque temos que dar condições de concorrência nesSe poderoso meio de colnullicação
que existe. Se concentrarmos o poder na mão de alguém,
será um perigo para a democracia.
Esse é o meu pensamento.

a:
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O Sr. João Rocha- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com
todo prazer.
O Sr. João Rocha- Senador Jutahy Magalhães, respeito
o pensamento de V. Ex~, mas, não existe m_ais -no Pafs~ hoje,
monopólio do sistema de comunicação. No Estado de Goi~s
temos cinco ou seis redes de televisão, de forma que temos
cinco ou seis opções de programação e issó é n'J.ãis diluído
ainda no sistema de rádiá.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é isso, Senador.
O Sr. João Rochll_:-En_tão, temos hoje a Rede Manchete
que está passando para um grupo novo, temos a Rede Record,
uma rede nova que _surgiu; temos a Rede Globo_; temos o

SBT e urna rede mais recente que é a OM.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador João Rocha,
mas se tivermos um só prOprietário para todas essas redes,
então ...
O Sr. João Rocha- Respeito O opiniãO de V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ele está declarando
para mim, Senador Júlio Campos, que conhece o problemalá, e que a pessoa que está recebendo essa concessão já- -é
proprietária de outra emis_s_ora.
O Sr. João Rocha- O Senador teria razão _s~_tivéssernos
hoje um só sistema "de comunicação. Mas são. Cinco redes
formadas, instaladas e em pleno funcionamento e isso é salutar
para o Pais, pois essas redes estão querendo mostrar uma
programação melhor, um trabalho jornalístico competente e
estão querendo mostrar, também, um trabalho educatiVo e
cultural. Então~ reSpeitO a opinião do nobre colega Senador
Jutahy mas discordo plenamente quando V. Ex~ fala que esta~
mos criando_ quartéis ou monopólios. Estamos expandindo
o leque da área de comunicação no País, que está-ncanaomais amplo. No caso específico não só de GoiáS, fias deum Estado novo, como Tocantins;- já -eXistem qúatió redes
de televisão também. Isso é salutar e concordo com_as coloca~
ções de V. Ex\ mas no País, hoje, para mim, Ílãó--eXiste··
monopólio nenhum em termos de comun_ica_ção. Pode~se exigir
qualidade e competência de programação. Muito obrigado
a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Na min~ha Oj)inião.
e por isso me bato, não é apenas a legislação americana,
mas cito a americana_ porque é um exemplo de democracia,
de livre empresa e de tudo aquilo pOr que os mais liberais
lutam para este País; se a audiência de uma das redes aumenta,
até por capacidade profissional dos seus trabalhadores, dos
seus proprietários, mas se-a ·rede chega a uma_ audiência de
volume superior a 25 e 30% ... É proibido ter uma audiência
maior do que essa. Come_çam a cortar as condições para isso,
para evitar a manipulação da opinião pública, o que, na demo~
cracia, é o que de mais importantes pode existir. É evitar
que alguém tenha o controle da opinião pública. Ninguém
pode permitir que se deixe o poder nas mãos de alguém que
possa fazer o que acontece hoje no Brasil: lá no meu Estado,
essa rede de televisão tem mais de 90% de audiência. Não
é que seja dono de todas. Tem.B.a_ndeirantes, Manchete, Edu~
cativa etc. São cinco emisSoras de televisão. A rede tem 90%
de audiência. Conseqüentemente, manipula a opiriiãO pública
do Estado e contra isso me bato. Não é por causa da :Bahia,
mas por qualquer lugar. Sobre a Bahia tenho conhecil:nentos
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e razões pessoais para isso, mas tenho que lutar por qualquer
Estado dentro da minha linha de pensamento. Muitas vezes
fico aqui Sozinho, batendo-me por um pensamento. É um
direito que tenho de lutar por aquilo que considero certo.
O Senador Júlio Campos estava me dizendo que hoje
não é mais pei"ffiitido que se faça mais de um!l concessão
em um ESt:ã~o. _ É isso-;S~nador? . .
,_
~_
O Sr. ,Júlio Campos~_:. Geralmente o Ministério das Comunicações. hoje seCreüiria-Nacional, pela própria parte técnica, não permite mais, na nova administração, esse tipo ·cte
concessão, pelo qual um só grupo tem várias emissoras de
televisão. No passado, isso_ ocorreu realmente. Mas hoje .o
critério está mais democrático, porque se houver c~m~ssão
para o mesmo grupo em váriaS Cidades, haverá problema de
aprovação aqui no Congresso Nacional. Portanto, já se está
.evitando isso e, mesmo pelos meios legais, já não é permitido
que um cidadão seja sócio de mais de uma emissOra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' está me dando
uma info"rmaÇão. Mas o Senado_r de Tocantins, que- conhece
bem o problema de Goiás, está me dizendo que ... Não sei
se é essa empresa ou se são os sócios ...
O Sr. Júlio Campos- É a Rio Formoso;
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... ou se alguém que
está aqui constandO nO processo· já é p-ropriet3rio -de OUtra
erilissora.
·- O Sr, Júlio_Ciunpos- _Em Ooiânia.

-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Em Ooiânia. Esta
aqui é de Jataf, no Estado de Goiás.
O Sr. João Rocha - Mas, Senador, não sei. ..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Creio que não temos
mais o que discutir. Não estou fazendo nenhuma restrição
à pessoa, à empresa, nenhum tipo de restrição à pessoa física,
à pessoa jurídica. Pretendo apenas saber se é proprietário
ou não de outra emiSsora no mesmo Estado.
Se for proprietário, dentro do Estado de Goiás, se eu
tiver essa certeza_, votarei contrariamente_ a es~a con~es~ão·.
O Sr. João Rocha- Mas não é proibido ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não estou falando
em legalidade, estou falando de um pensamento meu.
Então, Sr. Presidente, é isso que gOstaria de deixar bem
claro para formar meu eixo de razão na hora de votar essa
matéria.
O Sr. Lucidio Portella~ Suplente de Secretário, dei~
xa a cadeira_ da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Francisco ROllemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Continua em discussãó a matéria: (PaUsa.)Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica_ adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
7:
l'ROJETO ])E DECRETO LEOISLATIVO
N• 32, DE 1992
(Incluído eni Ordem do Dia rios termos do art.
353, parágrafo úniCO, do Regimento Interno.)
Discussão_, em turno úniCo, do Projeto de Decreto_
Legislativo n• 32, de 1992 (n' 50191, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para expl0rar
serviço de radiodifusão soneta na -cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer.

O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB -AC_Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decre~
to Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda. ~para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo".
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 94, de 1990, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu ao
CongressO NaCiOnal, nos termos do art. 49, inciso XV, combinado Com o § 1"' do art. 223, da Constituição Federal, ato
que renova pbr 10 (dez) anos, a partir de 11 de fevereiro
de 1989, a concessão outorgada à Rádio Clube de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, a-to este constante do Decreto n~'
98.871, de 24 de janeiro de 1990, publicado no Diário Oficial
da União de 25 de janeiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi eiã.m1nado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das ComunicaçõéS,- Cons-tà:tando-se o atendimento aos requisitos legais e técni~oS ao procedimento renovatório.
É a seguinte a oomp6Sição acionátút -à Rádio Clube de
Votuporanga Ltda.:
a~
--

. -· - .. - ---·--

----~ ~----

__

,__-----------~
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-~~-!.-6

...

cotas
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O presente projeto. examinado t;Jela Comissão de Ciência
e Te_cnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável_de sua Relatora, Deputada
Sandra Starling, e aprovação unânime daq!!ela Comi_ssão. Já
na Comissão dC ConstituiÇão e Jus"tiça e de Redação daquela
Casa foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa
· -- · _téctiica legislativa.
No Senado, esteve o projeto nesta CoiD.issão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebi!J1en~o d17 emendas, no prazo regürien"tal, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diarite da regularidade dos pro~edimentos e do testemunho ministerial de qu·e a Rádio Clube de_ Vo~l:l-E_C)_!_anga Ltda.,
atende a todos os requisitOs.téCnicos_~_Ie_gais para a renovação
da concessão, opinamos pela aprovação do ato:, na forma
do presente Projeto de D~creto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,
em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 33, 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' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ãto-que ol.lfbtga permissão
à Rádio Cidade de Cambuí Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Cambuí. Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.) .
Nos termos do art. 140,a, do Regimento Interno, designo
o sobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a .esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Lagislativo n' 33, de 1992 (n' 52, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão
à Rádio_ Cidade de Caritbuí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas
Gerais".
_ Por meio da Mensagem Presidencial n 9 257 ,_ de_ 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inc.iso XII,
combinado com o§ to do art. 223, da CoQstit~Jição Federal,
ato que outorga permissão de exploração de canal de freqüência modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, ato este constante da Portaria no 81, de 9 de
março de 1990, publicada noDiário Oficial da União de 12
de março de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, cons.tat3I)do-se_que a empresa vencedora atenQe às ~xigências do Eçlital n\' J~9189 e
aos requisitOS da legislação especfficil de Radiodifusão.
É a segUinte a composição acionária da Rádio Cidade
de Cambuf Ltda.:

~

,~_f§_<C

'

:::::':''!'.-:;,i

----~-----------------------------------r-------

TDTAi..

O presente prOjeto, eXaminado pela ComisSao de Ciênd"ã
e Tecnologia, ComunicaçãC? e Informátig da Càmara dos DeputadOs, recebeu parecer favorável de sua Relatora, Deputada
Irma PassOni e aproVãção unânim_e daquela Çomi~sã~. Já na
Comissão de Coiistiúiição e JüstiÇa -e de Redação daquela
Casa, foi considerado constituciOnal, jurídico e vazado em
boa técnica legislativa.
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No Senado, esteve o_Projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Sr.s ...-S~nª-dores para o recebimento de emen- ·
das, no prazo regimental, não tendo merecido q_uaisquer reparos.
__________..,._..,............
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu--G"7"AL .'
500. 0<b0. c :.:tas
nho ministerial de que a Rádio Cidade de ÇambuíLtda. atende
a todos os requisitos técnicos e legais para o recebimento
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
da permissão, opinamos pela aprovação do atQ, na forma
e TeCriologia, Comunicação e fnfOrmática da Câmara dos Dedo presente Projeto de Deqeto Legislativo.
putados, recebeu parecer favorável de se_u Relator, Deputado
É Q parecer, Sr. Presidente.
_
Paulo Silva e aprovaçãO unânime daquela Comissão. Já na
Comissão de ConstituiçãO e Justíça e Redação daquela Casa,
O SR. PRESIDENTE (Franci~co Rollemberg)- Comple·
foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa técnitada a ihstrução da matéria, passa-se à discussão do. projeto
ca \e)gislativa.
em turno único. No Senado, esteve o Projeto neste Comissão de Educação
Não havendo qu-em peça a palavra, ericerro a discu-ssãO.
à disposição dos Srs: Senadores para o recebimento de emenA votação fica adiada por falta de quorum.
das, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
9:
II - Voto do Relator
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Diante da regularidade d_os procedimentos e do testemuN' 34, DE 1992
nho ministerial de que a Rádio Jornal de Souto Sores Ltdª''atende a todos os requisitos técnicos e legais para o recebi(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
mento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na
parágrafo único, do Regimento Interno.)
forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Discussão; em turno único-. do ProjetO de Decreto
Ê o parecer, Sr. Presidente,
Legislativo n' 34, de 1992 (n•55/91, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ...,.- CompleJornal de Souto Soares Ltda., para explorar serviço de
tada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,
radiodifusão sonora cm onda média de âmbito local_na
em.~urno único.
.
_
_
Cidade de Souto Soares, Estado da ~ahia~ (Dependendo
Não havendo qUem peça a palavra, encerro a discussão.
de Parecer.)
A votação fiCa adiada por falta dequorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
10:
Nos termos do art.' 1.40 do Regim_ento Interno, designo
o nobre Senador Meira Filho para proferir parecer.
,.....,.._--------------------------_--:-_-:--~----

o

O SR. MEIRA FILHO (PFL -:-OF. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, S~. Senadores_:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para pa:recet, o Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55-B;-de 1991, na Câmara
dos Deputado) que "aprova o ato que--outorga permiSSãO
à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para explorai- serviço
de radiodifusãO SQÕ.ora em onda média de âmbito local na
cidade de Souto Soares, Estado da Bahia". Por meio âa Mensagem Presidencial n" 272, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Preside_nte da República submeteu
ao Congresso NaciOnal, nos termos do a_r_t. 49, inciso Xll,
combinado com o § 1? do art. 223, da Cqnstituição Federal,
ato que outorga permissão de exploração de canal de onda
média _de âmbito_local, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito deexclusividade, ato este cop.stante da Portaria n1> 073,
de 8 de março de 1990. publicada noDiário Oficial da União
de 9 de março de 1990.
A documentação anexad~ à :M;çns_~gem ~r:!~§!~e_I!_c.!!t~_iD:for
ma que o processo foí examinado pelos órgãos- téêrifcOs do
então Ministério das ComürtícilÇóes, constatando-se q~e a empresa vencedora atende às exigências do Edital n1> 134189 e
_
aos requisitos da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte composição da Rádio Jornal de Souto Soares

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 35. DE 1992
(Incluído em Orde-m do Di3. nos termos do art. 353,
parágrafo úniCo, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno 1nico, do Projeto de Decreto
Legislativo n 9 35, de 1992 (n' 57/91, na Câmara dos Depu·
tados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio São José Ltda. par à explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Erechim, Estado do Rio
Grande do Sul. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
o nobre Senador_Nabor Júnior para proferir parecer.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I -Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 1992_(n'57, de 91, na Câmara dos
· Deputados) que ~·aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de E_rechim, Estado do rua· GRande
do Sul".
Por meio da Mensagem Presidencial n' 477, de 1989,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
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combinado com o§ 1~ do arL 223, da Constituição Federal,
a~o que outorga permissão d~ exploração de canal em freqüência modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito- de
exclusividade, ato este constante da Portaria n" 140, de 18
de agosto de 1989; publicada noDiário Oficial da União de
. 23âe agosto de 1989.
A documeritação anexada à Mensagem Presidencial informa ~que .o. pro?esso foi exai?inado pelos órgãos técnicos do
entao Mm1sténo das Comumcações. constatando~se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital n~ 222188 e
aos requisitos da legislação específtca de Radiodifusão.
É a seguinte a composição acionária da Sociedade Rádio
São José Ltda.:
-

GIROt.IMO ZANAN ORéA

-ANTONIO VIT6_RJO CDF<f-:0

500.000 cotas
Tf~hAGNO

- LINO VIERO

TOTAL----

500.000

çoti".~

500.~0~

cotas

1.5~0.000

cotas

O presente projeto. examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, COritünicação e JriTormática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Maluly Netto e aprovação unânime daquela Comissão. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
,Çasa, foi considerado constitucional, jurídico e vazado em
boa técnica legislativa.
No Senado, este v~ o projeto Desta ComissãO de Educação
à disposiçãO dos Srs. Senadores para o recebimentO d.e emendas, no prazo regimentai, não tendo merecido qua\squer repa--ros.

II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Sociedaâf:-Rádio São José Ltda.
atende a todos os requisitos té.cnicos e legais para o recebimento da permissão, opinamos pela aprovação do ato. na
~orm~ do presente Projeto de Decreto Legislãtivo.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto,
em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta dequorum.
O SR. PRESIDENTE- (Francisco Rollemberg) - Item
11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turnO único, do Projf:to de Decreto
Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova·o-ato que -outorga permissão
à Rádio Mutu{pe FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora na Cídade de Mutuípe, Estado da
Bahia. (Dependendo de Parecer~
Nos termos do_art. 140,a, do Regimento Interno, designo
o .nobre Senador Meira Filho para proferir parecer.
O SR. MEIRA FILHO (PFL -DF. Para proferir parecer)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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I - Relatório

I. O Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992
provindo da Câmara dos Deputados, "aprova o ato que ou~
torga permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade
serviço .de radiodifusão sonora "na cidade de Mutuípe, Estad~
da Bahta.
2. Originário da Mensagem n' 185, de 1990 do Poder
Executivo, com a Portaria n9 53, de 2 de março d~quele ano
(fls. 6), e exposição de motivos (fls. 5), ambas do Ministro
de Estado das Comunicações. o projeto cJecorre do disposto
no art. 223, § 3', da Constituição Federal.
"
3. A permissão, outorgada pelo Poder Executivo e condicionada à aprovação do Legislativo, resultou do Processo
Administrativo MC n' 29000.006590189 (Edital n' 98/89), segundo menciona a Portaria ministe-rial referida, ao tempo em
que a exposição de motivos assevera que a propOsta atendeu
às exigências do Edital, consoante a concl~sã_o dos órgãos
-- competentes do Ministério.
Na Câmara dos Deputados, opinaram favoravelmente
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá. tica e a de Constituição e Justiça e de Redação.
É o relatório.

Aná1ise
4 .. Como se vê dos termos do relatório, a- permissão
-conced1da ob_edeceu a processo regular, em que foi observado
o_ Edital e cumprido o art. 32 do Regulamento dos Serviços
-de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n9 88.067,
de 26-1-83, conforme declara a Portaria do Ministro das Comunicações.
Parecer
Assim, e não constando do processo nenhuma impugna~ão, opinamos pela aprovação do P~oj~_!o __~e_J?_~creto Legislattvo n' 36, de 1992, adotado pela Câmara dos Deputados.
O SR. PRESJOENTE (Frimcisco Rollemberg)- Completada a instrução da matéria, passa-se à discUssão do projeto,
em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada pOr falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -, Item
5.

12.

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'riYO
N' 37, 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' 37, de 1992 (n' 70191, na ·câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permisSão
outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigüi FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sOnora em freqúênci3- modulada na Cidade de Birigui, .Estado de
São Paulo. (Dependendo de Parecer.)
Nos tenTios do art. 14õ; a,do RegimeÕto Interno, designo
o nobre Senador Me ira Filho para proferir parecer.
O SR. MEIRA FILHO (PFL -DF. Para emitir parecer:)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 37, d!' 1992 (n' 70-B/91, na Câmara dos
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Deputados), que "~prova o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de BiriguT; Estado de São Paulo".
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 121, de 1990,
o ExcelentíssimO-Senhor Presidente da República subnleteu
ao Congresso Nacional, nos termos dO- art. 49, inciso XII,
combinado com o § J9 do art. 223, da Constituição Federal,
ato que renova p<Yr-10 (dez) anoS~ a partir de 4 de abril de
1988, a permissão çmtorgada à Rádio Stéreo P.érola de Birigui
FM Ltda. para explorar serviçO de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, ato este constante--da Portaria n~ 5,
de 2 de janeiro de 1990, publicada noDiário Oficial da União
de 7 de fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatando~se o atendimento aos requisitos legais e_ técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
É a seguinte a composiÇão acionária da Rádio Stéreo
Pérola de Birigui FM Ltda.:
60, (!'!'-'"' c.ot a<::.
ANA Mf'IRII'll HOGr-.1;:S GARCUI; BAI:!CA

TOTA~-

..

O presente projeto,-examinado pela Comissão_de Ciêricia
e Tecnologia, ComunicaÇão e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Carlos Roberto Massa, e aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela Casa foi considerado constitucional, jurídico e vazado
em boa técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta COmiSsão de Educação
à disposição dos Srs.Senadores para o re~ebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
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de radiodifusão sonora- na cidade de Barro Estado
do Ceará. (Dependendo de Parecer.)
'
Nos termos do art. 140, a do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Jonas Pfnheiro para proferir parecer.
. 0 SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare~ r.)- Sr. Presidente, Ses. Senadores:
I ...... Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1992 (n' 74-B. de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ·ato que outorga permissão
à Rádio FM do Barro Ltda. para explorar serviço de radiodiR
fusão sonora na cidade de Barro, Estado do Ceará".
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 117, de 19_90,
ºExcelentíssimo S_enhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, incisó XII,
combinado com o§ 1~' do artigo 223, da Constituição Federal,
ato que outorga permissão de_exploração de canal em freqüência modulada, pelo prazo de 10 (dez) ano_s, sem direito de
exclusividade, ato este constante da Portaria n;> 23. de 1 de
fevereiro _de 1990, publicado no Diário Oficial da União de
5 de fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das ComuniCações, éonstatando-se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital n9 260/88 e
aos r~qUisitos da legislação específica de Radiodifusão.
E a segui~t~ composição da Rádio_fM do Barro Ltda.
-Joaquim Alves do Nascimento ................. 6.000cotas
...._José Janildo Alves do Nascimento ............ 2.400 cotas
-José Cid Sousa Alves do Nascimento ......... 1. 200 cotas
-Maria Cirlene Sousa Alves do Nasciriterito .. 1.200 cotaS
-João Givaldo Alves ......... ··-··· ........_........ 1.200 cotas
Total ......................................................... 12.000 cotas
--0 presente projeto, exam-inado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
José Moura e aprovação daquela Comissão, contra o voto
da Deputada Sandra Starling. Já na Comissão de Constituição
e Justiça e Redação daquela Casa, foi considerado constitu~
cional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa.
No Senado_,_esteve o ProjetO nesta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.

II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministérial de que a Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM
Ltda. atende a todos os resquisitos técnicos e legais para a
renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
.- __ _
-11- VotO dO-Relator
O SR.PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- CompleDiante da regularidade dos procedimentos e do testemutada a instrução da matéria, pasSa-se à discussão do projeto,
--nho ministerial de que a Rádio FM do Barro Ltda. atende
em turno único.
a todos os requisitos técnicos e legais o recebimento da permisNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
são, opinamos pela aprovação do ato, na fOrma do presente
A votação fica adiada por falta dequorum.
Projeto de Decreto Legislativo.
· É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O pare13:
cer concluiu favoravelmente ao projeto. Completada a instruPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ção da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno
N' 38, DE 1992
único. (Pausa.)
(Incluído em Ordem- do Dia-·nos têrmos do art.
Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão
353, parágrafo -únícO, do Regimento Interno.)
· · Encerrada .a discussão, fica adiada a votação, por fai ..J.
Discussão; em turno único, do ProjetO de Decreto
de quorum.
Legislativo n' 38, de 1992 (n' 74/9!, na Câmara dos
O SR. PRESIDENTE (Francisco Róllemberg) - Item
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
14:
à Rádio FM do Barrro Ltda. para explorar serviço
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 39, 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' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda. para explorar
serviço ,de radiodifusão sonora na cidade de Capão
Bonito, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Meira Filho para proferir parecer.
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para emitir pareá:r.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissã-o, para parecer, o PfojitO de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados) qu-e ''aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda. para -explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de CapãO Bonito, EstadO
de São Paulo".
Por meio da Mensagem Presidencial n? 296,- de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos iúmos do -art:- 49, inciso XII,combinado com o § 1!'do artigo--223, da Constituição Federar,
ato que outorga permissão de exploração de canal em freqüéncia modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, ato este constante da Portaria n9 111, de 9
de março_ de 1990, publicada no Diário Oficial da União de
13 de março de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constando-se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital no 290/88 e
aos requisitos da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte composição aCionária da Rádio Cacique de
Capão Bonito Ltda.
-Silas Batista da Silveira ................
20.000 cotas
-José Carlos Tallarico ........................... 20.000cotas
-Roberto Sakae Yao ............................ 20.000 cotas
Total ....... 60.000 cotas
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Corriunicaçãó e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
c .......

Edson Si-lva,- -e- -apr-ovação- -daquela--Comis-são;- -Gontr-a--o--v-ot-o
da Deputada Sandra Starling. Já na Comissão de Constituigão
e Justiça e Redação daquela Casa, foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta Comissão de-Educação
à disposição dos Srs. _Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho de que a Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., atende
a todos os requisitos técnicos e legais para o recebimento
da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do presente Projeto âe Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollcmbcrg) -O parecer concluiu favoravelmente ao projeto. Completada a instruÇão da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -

Item

15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do D·ia nos termos do art.
_
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) __
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 40, de 1992 (no 88/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para explo!ar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul. (Dependendo do
Parecer.)
Nos termos do art. 140, a do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Júlio Campos, para profei"ir parecer. -0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - Ml". Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato ·que renova a permissão
outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para ~piorar serviço
de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Angelo, Estado
do Rio Grande do Sul".
Por meio da Mensagem Presidencial n-:> 660, de 1989,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art._ 49, inciso XII,
combinado com o§ l!> do artigo 223, da Constituição Federal,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 28 de novembro
de 1988, a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, ato este constante da Portaria n9 i63, de 15 de
setembro de 1989, publicada no Diário Oficial da União de
11 de outubro de 1989.
_.
_
A documentação anexada à J;vf_e-nsagem Presidencial ~nfor
ma que o processo foi -examina-do pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunica-Ções, cóilstatàlldo-se o atendime:Qto aos requisitos legais e téCnicos atinentes- ào procedi-

mentõ renovãtó--riô.
É a seguinte a composição acionária da Rádio Sepé Tiaraju Ltda:.
-Luiz Valdir Andres ....................... l.OOO_QQOcotas
- Alfre~ Arno Endres .......................... 50.000 cotas

- Eloy Nelson Pedrazza ...................... 150.000 cotas
-CelsoRitter .......................: ............ 100-000..Cotás
-Roque Auri Andres ....•......._......._......... ._._ -7.5..000-C.ótas
-Cláudio Wihriar Schoreder ................. 60.000 cotas
-1glenho Araújo Burtet ....................... 37.500 cotas
- Yara Machado Paiva ......................... 37.500 cotas
- Irany Araújo dos Santos .................... 50.00Qcotas
- Alzino Arnaldo Burtet .................. ·-·- 30.000 cotas
-ElyRenerPrestes ....................... , ..... 30-000cotas

_
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-AugustoJacger ................................ 25.000cotas
-José Antonio Bohn ·····················~.,.H~ -25-000 cotaS
-Siegfried Rittcr ..........................._..... 25.Q00&otas
-Adhieé Adalgisa Machado ., ............, 25.000cotas
-OscarPintoJung ............................-~--lO.OOOcotas
- Tancredo dosSantos·Mora:es--.-.: ..... :.~ .... 20.000-cOtas
Total .................... ~--···---- ...............-.-1.750.000 cotas
O presente projeto, examinado peTa Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favoráVel de seu Relator,_ Deputado
Domingos Juvenil, e aprovação'unânime daquela Cowissã"Q.
Já na Comissão de Constituição _e J uSt_iça e de Redação-daquela
Casa foi consld.àado êOnstihicíOnal, jurídico vài.adO-elli boã
técnica legislativa.
·
No Senado, esteve o Projeto nestá Corriissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo merec.ido quaisquer reparos.

e

II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos c do t~stemu
nho ministerial de que a Rádio Sepé Tiarãju Ltda., atende
a todos os requisitOs técnicos e legais para-a renova·ção- dã.
permissão, opiria-niôs pela··a:provação -do ato, na fonp_a do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O parecer concluiu favoravelmente ao projeto. Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peçá a palavra, enc.erro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
16:

PROJETO DE DECRETO LEúlSCA-'l'tVO .
N9 41, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. ~53~
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão~ em turnO Unrc-o; d6Projeto de Decreto
Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89/91, mi Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifu-são sonora ·na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinhdro para
emitír=p·areCer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:·
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de_Decre-_
to Legislativo n' 41, de 1992 (n' 89-B, de 1991, na Cãmara
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Juazeiro da B:ahia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade da J u~z~iro_, _Es~ado
dá. Bahia".
Por meio da Mensagem Presi_dencial n: 52,_ de 1990, o
Excelentíssimo Senhor P!esidente da República submeteu ao
CongressO Nacional, nos termos do art. 49, inciSO XII, combinado com o § l!' do art. 223, da Constituição Federal, ato
que renova por 10 (dez) anos 7 a partir rl:e 14 de novembro.
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d.e 1989, a Permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ato este constante da Portaria n~ 6, de
2 de janeiro de 1990,_ publicada no Diário Oficia] da União
de 18 de janeiro de 1990.
A documentação anexada à M_ensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
_então Ministério das Comunicações,. constando-se o atendimento aos requísitos Iêgais e técnicos atinentes ao procedimento renovatói"io.
_
_
É a seguinte a composição acionária da Rádio Juazeiro
da Bahia Ltda.:
-Osvaldo Benevides ......................... 480.108 cotas
- Múta LuiBenevides .. . .. ........... ... .. .. 120.280 COtaS
-José Rayrnundo Guimarães .................... 7.535 cotas
-AtílioDiasdaSilva ............................. 7.535cotá.s
- Rívadávio ESpínola RamOs ......... ~ ........ 3.022 cotas
Total .....................................................- 618.480 cotas
O presente projeto, examinado pela Comissão de. Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de sua Relatara, Deputada
Irma Passoni, _e aprovação unânime daquela Comissão. Já
na COMiSs-ão dC ConStituição e Justiça e de Redação daque_la
Casa foi considerado constit~cional, jurídico e vazado enl 6oa
técniCa legislativa.
No Senado, esteve o Projetó ne"Sta Comissão de Educação
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de .emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministdiál.~de_ que agá4io Ju~zeiro da Bahia atende
a todos os requisítos técnicos e legais para a renovação da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) - O parecer concluí favoravelmente ã.o projeto.
Concluída ã instrução da matéria, passa-se à" discussão
do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) - Item
17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 42, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
DiSCüSSãõ, em -turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 42, de 1992 (n' 90/91, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessã?
outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar servlço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do SuL (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro para
emitir parecer.
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O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I -

Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o ProjetO de Decreto Legislativo n' 42, de 1992 (n' 90, de 1991. na Câmara
. dos Deputados), que "aprova o ato· que renova a concessão
out' 'rgada à Rádio Uira:Puru Ltda. para explorar serviço de
rad1 )difusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do
Rio 1rande do Sul".
Por meio da Mensagem Presidencial n' 204, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congiesso_N3ci0nal, nos--+ei"riloS-:do art. 49, inciso XII,
combinado com o§ 1'? do artig> 223; da Co:O.Stíiuição Federal,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 10 de julho
de 1989, a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, ato
este constante do Decreto n9 99.050, de 7_de março de 1990,
publicado no Diário Oficial da União, de 8 de março de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi axamínado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatando-se o atendimento aos· requisitos--legais e técnicos atirientes ao procedi--. -.
_
mento renovatório.
É a seguinte a compo-sição ·acionáriã. da Rádio Uirapuru
Ltda.
-Bruno Edmundo Markus .................. 1.350.901 cotas
-Aura de Paiva Fragomeni ................. 1.350.901 cotas
- Thadeu Annoni Nedeff .................... 1.350.901 colas
Total: ............................................. .4.052.703 cotas
O presente pfOjefO, exãinfnado pela Corilissão de Ciência
e Tecnologia, ComuniCação e Informática <;Ia Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Paulo Silva, e aprovação unâniJiie daquela Comissão. Tá-na
Comissão de Constituição e ,Justiça e de Redação daquela
Casa foi considerado constituCional, jurídico-e vazado em boa
técnica legislativa.
_ _
__ _
No Senado, esteve o Projeto nesta ComiSSão de Educação
à disposição dos Srs. senadores para o recebimento de emenda, no prazo regimental, não tend<;> mereCido quaisquer i-~pa.:.
ros.
II - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testem_unho ministerial de que a Rádio Uirapuru Ltda. atende a todos
os requiSitOs técnicos e legais para a.1enovaÇão da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto
de Decreto 1 .egislativo.
É o parecer. Sr. Presidente.
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que aprova o ato que outorga concessão à Rádio I pirá Ltdà.
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de
!pirá, Estado da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro,
para emitir parecer.
- -

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1 -- Relatório
Chega a esta Comissãç, J!ª-raparecer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1992 (n' 102, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão
~ Rádio_ Ipir~~ _L!Q~_-"'"_pªra ~:~Çplorar s~ryiçp _çl~_radiodifusão
sonora na cidade de I pirá, Estado da Bahia".
Por meio da Mensagem Presidencial n9 212, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49.- inciso XII,
combinado com o§ 19 do artigo 223, da Constituição Federal,
ato que outorga concessão de exploração de canal de onda
mé_dia, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ato este constante do Decreto n9 99.079, de 8 de
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União, de
9 março de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora atende às exigências do Edital n9 27/89 e
aos requisitos da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte a composiÇao adonária da Rádio I pirá Ltda.
-Jurandy Oliveira do Vale ....................... 2.500 cotas
-Juracy Cunha Oliveira .......................... 1.500 cotas
- J onival Lucas da Silva Júnior .................. 1. 000 cotas
Total: ......................................................... 5.000 cotas
-0 presente projeto, eXamiilãdo ·pela:"CoiDissã'o de-Ciéncia
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Koyu lha e aprovação unânime daquela Comissão. Já naComissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa,
foi considerado constitucional, jurídico e vazado em boa técnica legislativa .
. No Senado, esteve o Projeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Senhores Senadores para o recebimento de
emenda, no prazo _regimental, não tendo merecido quaisquer
reparos.
2 - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho minü:.t~rial de que a Rádio Ipirá Ltda. atende a todos
os requisitos técnicos e legais para o recebimento da concessão,
opiriamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projet6
O SR. PRESIDENTJ<. (francisco I<.c.::•mperg)- O pare- de Decreto Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O parecer conclui favoravelmente ao_ projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se ã dl~..:..:5~ão cer conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.
do projeto em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em discussão. (Pausa.)
A votação fica adiada por falta de quorum.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão ..
O SR. PRESIDENTE (Francisco. Rollemberg) - Item
A votação fica adiada por falta de quorum.
18:
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -::- Item
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO
19:
N' 43, DE 1992
PROJETO DE DECRETO l..EGISLATIVO
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráN' 44, DE 1992
grafo único, do Regimento Interno.).
_.
.
(Incluído em Ordem do Dia_ nOs termos do art. 353., pai-áDiscussão, em turno ÚJliCO, do Projeto de Decreto Legts-,
"!ativo n' 43, de 1992 \n' 102/91, na Câmara dos Deputados), - grafo único, do_Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 44, de 1992 (no 121/9I,na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio PrinCesa- do Vale Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora_na. Cidade ele Itaobim, Estado
de Minas Gerais, (Dependerido de p·arec_er.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimerito"Interno, designo
0 nobre Senador Jonas PinheirO para proferir o Parecer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Sis~.- Senadores:
1 _ Relatório
Chega a esta ComiSsãO, -para parecer, o Projeto de Decre~
to Legislativo n~ 44, de 1992 (ri~-121-B, de 1991: na Câffiara
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·O SR. PRESIDENTE (FranCisco Rollemberg) 20:

-

Item

---

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'IlVO
N'? 45, DE 1992'
(Incluído em Ordem do Día nos term_o_s do art,
353, parágrãfô -únic~ó, do Regimento Interno.)
t
--, ·co do ProJ·eto de Decreto
.
0 tscussao, em umo um ,
L . 1 11.
o
de 19 92 (n> 131191 na Câmara dos
e!l's a vo n· 45 ,
·
, . .
. _
Deputados), que aprova o ato que outorga perm1ssao
à Rádio Paranda Ltda .•. para explorar serviço de radto~
difusão sonora ent freqüência modulada na cidade de
Man1ia, Estado de SãO Pa.uJo. (Dependendo de Pare~
cer.)
Nos termos do art. l40, a, do Regimento Interno, designo

~~á~~p;~~~~2;d~u~~;:r~:~ ;a:~~x~~~r~~~~~~~~~~~sJi~~ o nobre Senador Júlio Campos para proferir o parecer.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para emitir paredifusão sonora na cidade .de Itaobim, Estado de Minas Gerais".
~r_.)- Sr._ Presi_d~nte? S~_·_ Senadores_:
Por meiO-da Mensagem Presidencial n"' 260, de 1990,
o Exc~lentíssimO Senhor Presidente da Rs:pública submete.u
I - Relatório
Chega a esta Coinissão, para parecer, o Projeto de De_creao Congresso Nacional, nos termos do ~rt. 49, inciso XII,
combinado com o § 19 do artigo 223;da ConstitUição Federal,
to Legislativo n-:>'45, de 1992 (no:> 131-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga- permissão
ato que outorga concessão de exploração de c~_nal d~ onda
média, pelo prazo de (dez) anos, sem direito_ de_ esclusividade,
à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
ato este constante do Decreto n9 99.161, de 12 de março
sonora em freqüência modulada na cidade de Man1ia, Estado
de 1990, publicado no Diária_O_ficjal_da União, de 13 de março
de Selo Paulo''_.
de 1990.
Por meio da Mensagem Presidencial n' 281, de 1990,
A documentação anexada à Mensagem Presidencial inforo Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ma que o processQ foi examinado pelos órgãos técnicos do
ap Congresso Nacional, nos termos do art~ 49, inciso- XII,
então Ministério das ComunicaçOes; COnstatándO-se qUe a emcombinado coôi 6 § '_1'-:> do ã.itigo. 223_; da Constituição Federar,
presa vencedora atende às exigências do Edital n~ 70/89 ~
ato que outorga p~nnissão de exploraç-ão de canal em freqüênaos requisitOsaa legislação específica de Radi~difusã<?· - _cia_modulada,, pelo prazo de lÇ _(d~z) anos, sem Qireito de
É a seguínte a compoSiÇão acioiláriá da Rãaio Princesa
_exclusividade, ;\to ~ste _constante da Portari~ n~ 114, de 9
do Vale Ltda.
- de março de 19g0, publicada no Diárlo Oficial da União de
-Romeu Ferreira de Queiroz ............. : .. :.:.... 3:00 coiãs
13 de março de -1990.
- Jansen Chaves Rego ..... ~·· ~······- .. ·~-~-..-; ~··~· -~--300 cotas
A documentação anexada à Mensagem Presidencial inforTotal: .............._......_u~·· ...... ~..........._•. ~"""""-·-..... 600co.tas
ma que o processo foi exãminado pelos órgãos técniCOs do
O presente projetO, eXaminado pelá Comissão de_Ciência
entélo Ministério das Comtinicaç9çs, ,qon$ta:tã,ndp~se que se
e Tecnologia, Comunicação e Informátie:a da Câmar;t, dos pe- _-· a empresa vencedora atende às exigências do Edital n9 23/89
putados, recebeu parecer favorável de seu Relator;Deputado --e aos requisitôs ôa l~gislação ~sp~cífic;t da Radiodifusão.
É a seguinte a .composição acionária da Rádio Paranda
Luiz Moreira, ·e aprovação unânime daquela CbnlissãO: Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Red_a_ção d3.quela
Ltda.:
Casa, foi considerado constitucional, Jurídico e vazado em
-Ronaldo de Martino .. , ............. -......... 10.000 cotas
boa técnica legislativa.
_
- _
- Luiz Femando Callage · · · · · ..... ···· ........ 10.000 cotas
No Senado, esteve o Projeto nesta C_omísSâó-de Educação
à disposição dOs SenhOres Senadores para-o· recebimento de
Total ............................... :......... -~-···-? .. ~· 2Q~OO.O c_otas
emenda, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer
raparas.
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
2 - Voto do Relator
e Tecnologia, COmunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de sua Relatora, Deputada
Díãnte da regularidade dos_ procedimentos e do-,tes~emu
Cidinha Campos -e aprovação ui:iâD.ime daquela Comissão.
nho ministerial de
Já na Comissão de Constituição e Justiça e Redação daquela
que a Rádio Princesa do Vale Ltda. atende a to4ps_o!;õ .r~qui
Casa, foi considerado constitucional, jurídico e vazado em
sitos _técnicos e legais para o recebimento da concessão, opinaboa técnica legislativa.
mos pela aprovação do ato, na_ fonna __cl_o presente Projeto
No Senado, ~steve o Projeto nesta CoriiíSSão de: Educação
:
de Decreto Legislativo. , ,
ã disposição dos Senhores Senadores para o recebimento de
É o Parecer, Sr. Presidente.emendas, no prazO regimerital, não tendo merecido quaisquer
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) .:...com pie·
reparos.
tada a instrução da matéria. passa-se à discussão_do.projeto
· I I - Voto do Relator
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemuNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
nho ministerial de_que a Rádio Pa;randa Ltda., atende _a todos
A votação fica adiada por falta de quorum.
os requisitos téciticos e legais para o recebimento-da permis-
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são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente
Projeto de Decreto Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemperg) -O pare·
cer concluiu favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discuss_ãu_
do projeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.· ·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -

Item

21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 47, 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' 47, de 1992 (n' 73/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outofga perinissãO
à Rádio Vila Rea_I_Ltda._, para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Ituíutaba, Estado de Minas

Gerais. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regiment9 Interno, d~signo
o nobre.Senador_Júlio Campos para proferir o parecer.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL..., MT: Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Relatório
O Projeto. de Decreto Legislativo n' 47, de 1992,
provindo da Câmara d.o_s D_eputados, "aprova o ato que outorga permissão à Rádio -vna Real Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonoi'ã -na- Cidade de Ituiutaba, Estada: de
Minas Gerais.
2. Originário da Mensagem n• 370, de)989, do Poder
Executivo, com a Portaria n"' 97, de 21 de jUlho daquele ano
(fls. 3), e exposição de motivos (fls. 2), arnbas do Ministro
de Estado das Comunicações, o projeto decorte do disposto
no art. 223, parágrafo 3•, da Constituição Federal.
3. A permissão, outorgada pelo Poder Executivo e coo:
dicionada ã aprovação do Legislativo, resultou do Processo
Administrativo MC n' 29000.007470/88 (Edital n• 311/88), segundo menciona a Portaria Ministeri,al referida, ao tempo
em que a exposição de motivos assevera que a proposta atendeu às exigências do Edital, consoante a conclusão dos órgãos
competentes do Ministério.
Na Câmara dos Deputados, opinaram favoravelmente_
a Comissão de Ciência c Tecnologia, Com,tütiCaÇão e Informática e a de Constituição_e Justiça e de Reda.ção.
É o relatório.
.
I.

Análise

4. Como se vê dos termos do reJató~iO:, a- permissão_
concedida obedeceu a processo regular, em que foi observado
o Edital e cumprido o art. 32 do Regulamento dC?s Serviços
de Radiodifusão, coxri a redação dada pelo Decreto n~ 88.067,
de 26-1-83, cónfórine d~çla_ra a Po(tªria d9 Mini~t!o Çlas COmunicações.
Parecer
5. Assim, e não constando do processo nenhuma impugnação? opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto L_egis- _
lativo n~ 47, de 1992, adotado pela Câmara dós Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
·'Não' havêndo quem peÇa a palavra, encerro a discussão.
- A Votação fica adiada. por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 48, 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' 48, de 1992 (n' 92191, na Câmara dos
Deputãdos), que aprova o ato que renova concessão
outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para- eXplorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade _d_e Feira de Santana, E~tado
da Bahia. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Meira Filho, para proferir. o parecer:
O SR. MEIRA FiLHO (PFL- DF. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr_s. Senadores:
1 - Relatório
Chega a esta Co!nissão, para parecer, õ-Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' 92-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sociedade de_ Feira de_ Santana. Lt_da., para
explorar serviço de radiodifus_ão sonora em onda média na
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia".
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 97, de 1990, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1"' do artigo 223, da Constituição Federal, ato
que renova por 10 (dez) anos, a partir de 8 de outubro de
1988, a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de
Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, ato este constante do Decreto n~ 98.915,
de.!• .de fevereiro de 1990, publicada no ·Diário Oficial da
União de 2.de fevereiro de 1990.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi ex_aminado pelos órgãos técnicos do
_e:nláo Ministério das Comunicações, cc;mstatartdo-se o atendimento aos requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
É a seguinte a compOsição aciohária da Rádio SoCiedade
de Feira de Santana Ltda.:
-Ambrósio BezerraLóbo .................. 165.000 cota~
- Lourival Pereira Vilares ................... 165.000 cotas_
Total ...................................................... 330.00 cotas·
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, ComunicaçãO e Informática da Câmara_ dos De- ·
putados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado
Koyu lha, e aprovaç_~4?_ unânime ~aquela ComisSão. -Já na
Comíssão de Constituição e Justiçã e -de Redação daquela
Casa foi considerado constitucional, jurfdico e vazado em boa
té_cnica legislativa. ·
No Senado, esteve o Proje_to nesta Comissão de Educação
à disposição dos senhores Senadores para o recebimento de
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emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer
reparos.
2 - Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu~
nho ministerial de que a Rádio Sociedade de Feira de Santana

Ltda., atende a todos os requisitoS técnicos e legais para a
renovação da conces_são, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
O SR. PRESJDENTE (Francisco Rollemberg)- O parecer conclui favoravehnente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto.~ Em discussão. (Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães- SL Presídente~-peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, tenho ouvido muito aqui falar que
é um parecer distribuído à ComiSsão de Educação.
Agora, também, interpretando~se o regimento, o parecer
dado no plenário não é de Comissão._ Então, a indagação
que faço é a seguinte: Estamos votando o parecer da Comissão
de Educação ou um parecer de plenário não pertencente a
·
nenhuma Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Tem
V. E~ razão; Sr. Senador Jutahy Magalhães, esse parecer
foi preparado para ser apresentado na Comissão de Educação,
mas na publicação_ele será parecer de plenário.
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1 - Relatório
-Chega a esta Comfssão, para parecer, o Piojeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1992 (n' 93-B, de 1991, na Câmara
dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Rio Brilhante, Estado do- Mato Grosso do Sti.I".
Por meio da Mensagem Presidencial _n~ 136, de 1990,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nac_ional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado c\)m o§ 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 2 de março
de 1989, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio
Brilhante Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, ato este constante do De_creto n9 98.954,
de 15 de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da
União de 16 de fevereiro de 1990.
A dOcumentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examimido_ pelos órgãos técnicos do
então MiniStério das Comunicações, constatafldo-se o atendimento aos requisitos legais· e técnicos atinentes ao procedi_
mento renovatório.
_
É a seguinte a composição aciOnária da Rádio- Difusora
de Rio Brilhante Ltda.:
CC:. Cainielindo Rmnildo Ro os .. : ............ ..:. ~ 6.128 cotas
- Thalirio Carlos Roas . .. . . .. ...... .. ....•...... 1.532 cotas
Total ........................................................ 7.660 cotas

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Encerrada a discUssão~ a votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
23:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 49, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão~ eriltufno-único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concesSão
outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato
Grosso do Sul. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Júlio Campos para prOferir o parecer.

O presente projeto, examfnado pela Comissão de CiêrÍCÍã
e Tecnologia, Comunicação e Informática da.Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deput3.do
Pinga Fogo de Oliveira, e aprova-çâo unânime daquela Comissão.__Já na Comissão de ConStitUiÇão e Justiça e de Redação
daquela Casa foi considerado constitucion-ãl, jurídico e vazado
em boa técnica legislativa.
No Senado, esteve o Projeto nesta Comiss3o de Educação
à disposição dos senhores Senadores para o recebimento de
emendas, no prazo regime1_1tal, n3ó tendo merecido quaisquer
reparos.
2-- Voto do Relator
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemo~
nho ministerial de que a Rádio Difusora de Rio Brilhante
Ltda., atende a todos os requisitos técnicos e legais para a
renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do presente Projeto ~e Deáeto Legislativo.

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. -Para proferi~
parecer.)- Sr. PreSidente, antes de dar o meu parecer com
relação ao Item 23, quero, até certo ponto como Presidente
da Comissão de Infra-Estrutura do Senado, protestar contra
o regimento desta Casa que não vem encaminhando os projetas de concessão de rádio e televisão para a comissão competente. Já que os setores de transportes, comunicações, minas
e energia, são pertinentes à co-misSão de Infra-Estrutura, essa
questão deveria passar pela nossa Coniíssão. Infelizmenté,
a Comissão de Infra-Estrutura é muitO eSVa.Zíilâ3 -pel<i Regimento desta Casa, os Senadores que cuidam deste assunto
na área nacional não tém tomado conheciinento e os projetas
têm sido remetidos geralmente, para a Comissão de Educação.
O parecer é o seguinte, Sr. Presideilte:
-

O SR. PRÊSIDENTE (Francisco Rollemberg) -O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Fica, assim, completada a instru-ção dá matéria.
Passa-se ã discussão do projeto em turno único. Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
24:

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembergf- item
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS dO art.
336, c, do Regimento Interno.)
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•40, de 1992 (n•2.629/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organização interna do Ti'ibunal
Regional do Trabalho da 15' Região; com sede em
Campinas - -5P, e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo __Sr. 1"
Secretário.
--É IÍdo o seguinte
REQUERIMENTO
N• 396, DE 1992
Requeremos, com fundamento noart. 352, paYágrãfo único, alínea b, do Regimento Interno do Senado, a extinção
da urgência para o Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1992,
que altera a composição e a organizaÇão interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 15~ Região, com sede em.C':lmpinas
- SP, e dá outras providências.
_
-_ _
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992-.- MJ:Iurício Corrêa
- Humberto Lucena - Marco Maciel - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -A votação do requerimento fica ã.diada por falta de quorum e adiscussão da matéria fica sobrestáda.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
25:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 46, DE 1992
(Incluído em Ordem dó Dia nos ter-mOs do art.
__
336, c;-'do Regimento Interno.)
Discussão, eiD turno único, dO Projeto de Lei da
Câmara n• 46, de 1992 (n' 2.627/92, na Casàcle origem),
de iniciat:va do Tribunal Superior dO Ti'.ibalho, que
altera a composiçãO e a·o_rganização interna dOTrlbunal
Regional do Trabª"lho da 10~ Regiâ:o, com sede _em
Brasfiia- DF, e dá outras providénciãs.-(Dependendo
de Parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 397, DE 1992
Requeremos, com fundamento no art. 35_2, parágrafo 'único, alínea b, do RegirileritO Interno, a extinção da urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1992, que "-ltera
a composição e a o-rganização· interna do Tribu_nª~ Regional
do Trabalho da 10' Região, com sede em Brasfiia -:--cDF,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Mauríci<> Corn!a
- Humberto Lucena - Marco Maciel - C~agas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -A votação do requerimento fica adiada por--falta de quorum e a
discussão da matéria fica sobrestada.
O SR. PRESIDENTE· (Francisco Rollemberg) - Item
41:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 107, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câinara n• 107, de 1992 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando dispositivos da Lei n• 6.194, de 19
de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais-causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT), tendo
PARECER favorável, sob n' 40, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
A matéria constou da Ordem do Dia de 30-de abril último,
quando teve sua discussão adiada, nos termos do Requerimento n~ 222, do Senador Marco Maciel.
_ __
Sobre a mesa, requerimento que será lido fliio Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 398, DE 1992
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
ni 107, de 1991, a fim de ser feita na sessão de 11-8-92.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Enéas Faria.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presidência, nos termos do § 6" do art. 279, declara prejudicado
o requerimento.
Passa-se a discussão do projeto (Pausa.)
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -

It~m

42:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 173, DE 1991
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de
Lei do Senado n9 173,_ de 1991, de autoria do Senador
Josaphat Marinho, que dispôe- sobre a liberdade de
imprensa, de opinião e ae-fuformação, disciplina ares~
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras
providências, tendo
, PARECER, sob n• 156, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
A Presidência retira a matéria da pauta, nos· termos do
art. 17~, e, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item

44:
PROJETO DE LEl DO SENADO
N' 106, DE 1991
Discussão, em turno úrtico, do Projeto de Lei do
Senado n~ 106,.de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, que acrescenta dispositivos ao art. s~ da Lei
n'i' 8.134, de 27 de_ dezembro_ de 1990, _que alter:a a
-legislação do Imposto de_ Renda e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Carlos Patrocínio.
- Favor_ável, nos termos de substitutivo que oferece.
-

Junho de 1992

DIÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A matéria constou da Ordem do Dia de 30 de abril último,
quando teve sua discussão adiada, nos termos do Requeriw
mento n• 223/92, do Senador Aureo Mello.
Discussão do projeto e do substitutiVo em ttirnO únkO.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<?
Secretário·.
- -- - -

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 399, DE 1992
Publicado - em 11-6-92

Nos termos do art. 279, alínea c,do Regim~nto Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto-de Lei de Senado
n• 106, de 1991, a fim de ser feita na sessão de 11-8-92.
Sala das Sessões, ll de junho de 1992- Meira_Filho.
O SR. PRESIHENTE-(Francisco Rollemberg)- A Presidência, nos termos do § 6~ do art. 279. declara prejudicado
o requerimento.
- Passe a discussão do projeto (Pausa.)
Encerrada
A votação- fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -

Item

45:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 174, 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 n'-' 174, de 1991, de autoria do Senado Maurício
Corrêa, que conside"'ra contravençãO penal a exigência
de exame relativo a estado de gravidez para contratação
de emprego tendo,
__
_ __
PARECER de Plenário Relator: Senador Carlos
Patrocínio, favorável.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento das emendas, nos termos do art.
235, § 2•, d, do Regimento Interno.
Ao projeto não fOram oferecidas emendas.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discuss-ão._
-A votação da matéria fica adida por falta de_ quorum.
O SR. PltESIDENTE (Francisco-"Ro!Iemberg) - Item
46:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 272, DE 199f(Incluído em Oi'dem do Dia n.óS -termos dõ art.
172, I, do RegimeritO Interno.)
DiscUSsão-, em turno único do Projeto de Lei do
Senado n9 272, de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, que autoriza as pessoas físicas a abaterem em
suas declarações de renda os gatos com empregados
domésticos e dá outras providências, tendo
PARECER de Plenário, Relator SenadQr Eduardo Suplicy, favorável.
A matéria- ficou sObre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
§ 29. d, do Regimento Interno. Ao projeto" não foram apresentadas emendas.
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Em discussão o projeto·, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação- fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
47:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 273, DE 1991
(Incluído êm Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)_
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n" 273, de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Pinto~ que transfe~re ao domínio do Estado de Roraima
.terras pertencentes à União e dá outas providências,
tendo
PARECER -de Plenário. Relator Senador José
Eduardo, favorável ao Projeto e à Emenda n9 L
.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões-Ordinárias, -para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
§ 29 , d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto-e a emenda apresentadas pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em turiio único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) :__ Item
48:

PROJETO DE ,RESqLl]ÇÁO N! 94, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
DiscusSão", em turll6 úniCO,_ do Projeto de Resolu- ção n 9 _94, de 1991, de autoria do ~enador Maurício
Corrêa, que altei'a, no Regíffiento Interno-do Senado
Federal a tramitação de requerimento de remessa a
determimida Comissão de matéria despachada a outra,
tendo
PARECER de Plenário: Senador Áureo Mello,
favorável.
A matéri~ fi.cou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, pãra recebimento de emendas, nos termos d art. 235,
§ 2"', de do Regimento Interno. Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto em turno ú"riiêo. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item

49:

PROPiJSTA.-DE EMENDA À CONSTITUIÇÃ(f
N' 1, DE 1992
.
Discussão, em primeiro· turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n9 1, de 1992, de autoria ·do
Senador Epitácio Cafeteira, que acrescentá alínea e
ao inciso 111 do art. 150 da Constituição Federal. (2'
sessão de discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~, do Regimento
Interno, transcorre hoje o segundo dia da discussão da pr<;>-
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posta e apresentação de emendas assinadas por um terço,
no mínimo, da composição _do Senado.
Em discussão da proposta de emenda à Constituição n9
1, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Os demais itens da Ordem do Dia, em fase de votação, ficam com
a sua apreciação adiada.
São os seguinte os itetiS'-adiados:
- 34-·
REQUERIMENTO N• 112, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerírhetito--n9 112, de
1992, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial publicado no jornal Folba de S. Paulq, edição
de 29 de março de 1992, intitulação "Desafio ao Congresso
Nacional".
--35REQUERIMENTO N• 161, DE 1992
Votação, em turno único, dó Requerimerito n9 161, de
1992, de autoria _dQ Senador Marco_ Maci~I. sol.~c~tªndo, nos
termos regimentais, a ti:'ariScrição, nos Anais do se-ilado Federal, dos discursos pronunciados pelo Presidente da República,
por ocasião das cerimóni~s di;! posse do Ministrõ-Chefe da
Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
-36REQUERIMENTO W 171, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimentó-n9 171, de
1992, de autoria do Senadoi'. Va_lmir Campelo, _solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, ·nos. Anais do Senado
Federal, do editorial "Poli valência de Metrô" '.publicado no
jornal Correio Braziliense, edição de 20 de abnl de 1992.

- 37REQUERIMENTO N' 203, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 203, de
1992, de autoria da Senadora Marluce PintO, solicitando, nos
termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado
n"' 287, de 1991, de sua autoria, que "altera a denominação
da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUPRAMA".
-40REQUERIMENTO N' 341, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 341, oe
1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa solicitando,
nos termos do art. 172, indSo I do Regimento Interno, a
inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de lei da Câmara
n"' 9, de 1990, que cria o Programa Díário do Congresso Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na
televisão, e determina outas providências.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. _(Pausa)
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Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Melio.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente;
Srs . .Senadores, em breves palavras, desejo fazer referência
a uma reunião de Secretários de Agricultura da Amazônia,
realizada no dia 12 do corrente, na capital amazonense. A
essa reunião compareceram-nomes importantes da área especializada naquela região que, pelo seu trabalho e pelo seu
esforço na referida reunião, corolário naturalmente de muita
atlvidade que eles têm tido na sua respectiva repartição, merecem a admiração e a estima de todos os representantes do
povo que desejam para esse mesmo povo benesses, satisfação,
progresso e justiça.
Estiveram presentes, representando o Estado de São Paulo, o Sr. SecretáriO José Antônio Barros Munhoz. representando o Estado do Amazonas o Sr. Secretário José Thomé
Verçosa Mestrinho de Medeiros Raposo e o SUbsecretário
Carlos Onofre de Bessa, de Rondôni~, o Sr. Nilson Campos
Moreira, do Acre, a Sr~ Maria das Vitórias Soares de Medeiros, do Tocantins, o Sr. P_edro Dias Corrê a e do Amapá,
o Sr. Luiz Alberto F. Pereira.
- -Enfatizou essa reunião, fundamentalmente, como a agricultura tem menor poder de negociação que outros setores
da economia, e necessita manter a sua integração e a uiüão
permanente das secretarias estaduais.
·
Precisa, na parte da política tributária, de metodologia
de consenso do CONFAZ. Produtos isentoS e não isentos
de ICMS nas operações internas e interestaduais para: insumos, máquinas para tecelagem de fibras, máquinas oriundas
do SuL'Sudeste, matrizes, produtos hortigranjeíroS-, pescado,
etc. Isenção de alíqtiota e redução de_base de cálculo.
· Como conseqüência da exposição foram feitaS considerações acerca de tarifas e taxas portuári'às nã. Região Norte,
das alíquotas de ICMS para todos os produtos agrícolas e
não apenas para os da cesta básica, e da isenção dos ICMS
para os produtos agrícolas _de exportação, a exemplo do que
ocorre com os produtos da indústria.
Além disso, abordou-se igualmente o tema referente às
alíquotas de ICMS para insumos e niáquinas e equipamentosusados na agricultura.
A reunião teve como conseqüência eSsa decisão--que foi
de grande significado para o· desenvolvimento agrícola da região.
Há ainda~ nas propostas que foram apresentadas nessa
· reunião, um tema de tarifas e taxas portuárias para a Região
Norte, a fim de que fosse levado ao Fórum Nacional.
2. Que a indústria de máquinas e implementas agrícolas
participem do pacto de redução de ganhos e impostos, a exem- plo da iD.dústria automobilístiCa.
3. QUe-haja -umã--reU.níão para uma alíquota máxima de
7% para o ICMS dos produtos agrícolas e para a agricultura.
4. Levar para o Fórum Nacional, o assunto Isenção de
ICMS para os produtos agrícolas exportados in natura e semibeneficiados.
Uril plano de Eletrificação Rural para a Amazônia foi
alvitrado e se concretizou em proposta<s.
Propostas:
1) Faz-se necessário, com urgência, o estabelecimento
de estudos de viabilidade do aproveitamento dos potenciais
hidroelétricos da região, principalmente de pequeno e médio
·porte, conseguindo-se assim energia de baixo custo~ não poluente e de fontes não es.eotáveis.
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2) Paralelamente, requer-se a pesquisa de mecanismos
não tradicionais de fornecimento de energia (sol, ventos, biomassa. etc).
_ _ ___ --, -~ _
_
3) Estas questõés precisam ser re·gulãrileritadas a partir
de um programa de produção de energia e eletrifiCação rural
para a Região Norte, que deve ser uma reivindicação apoiada
no Fórum Nacional dos Secretários do EStado da Agricultura.
4) Complt!rnentarmente, deva-se traba.Iliár meCanismos
de esclarecimentos à opinião pública e às autoridades, em

base técnico-científicã-,- Sobre os reais U:npactos·ambientais das
medidas citadas, enfatizando comparativamente seus efeitos
sociais e económic_os.
- -2.3 Situação da Heveicultura na Amazônia:
A política nãdorial de produção de borracha natural,
após a extinção da SUDHEVEA, sofreu forte esfacelamento.
A título de exemplo, enquanto a pesquisa fica a cargo de
um órgão, vê-se que--preÇos, fome"hto e assiSténCiã--téctlica
ficam sob responsabilidade de outras entidades. Até mesmo
na Região Sudeste, onde plantios foram firmcidOS por agricultores capitalizados, nota-s-e a instabilidade gerada. Assim, ao
mesmo tempo em que os países produtores do Oiielúe (principalmente Malásia) apóiam decisivamente-à atividade, no Brasil permanecemos à deriva. Por outro lado, a posição do Governo Federal no momento, que privilegia uma abordagem
eminentemente-Social~ é eqtiívocada, de vez que trata-se certamente de exploração económica, com iffiportâneia inclusive
estratégiCa.
Com a recente- Criação da Câmara Nadonal de Borracha,
espera-se que seja possível implementar pOlíticas- de_ curtO,
médio e longo prazos, a partir de demandas organizadas pelas
classes e regiões produtoras.
Propostas:
1) Urgente definição de uma política de apoio à produção
de borracha.
2) Repre-sentação na câmara setorial para os estados produtores.
3) Taxa compensatófia para a importaç~O. que___ ViSe a
formação de um Fundo de Investimento, para aplicação em
pesquisa, exploração, fomento, assistência técnica, etc.
4) Contingélciariienfo de quotas de suprimento do mercado.
2.4 Avaliação crítica dos atuais preços de terra praticados pelo
INCRA, nos projetos de assentamento:
Os atuais pfeços Cobrados são incompatíVeis com-a Ca-pacidade de pagamento, ou seja, existe uma supe"rvalorização dos
lotes no processo de assentamento.
Proposta:
Fixação do valor anual da parcela em função 'da renda
anual da propriedade rural, durante o prazo de 15 ano"s, findo
o qual o imóvel seria considerado quitado.
2.5 Programa de Estradas Vicinais para a Região Norte:
As atuais discussões ambientalistas "têin -causado como
conseqüência a supressão de quaisquer investimentos na construção de estradas na Amazônia.
Até os Projetas de Assentamento da Região não_ contam
com vias de escoamento da produção, o que nos parece se
não absurdo, pelo menos paradoxal. Dentro do mesmo contexto tem sido tratada a questão de acesso dos produtos amazónicos para o Pacífico, eStagD.arido os prováveis -ínvestimentos
na Agricultura Regional.
Propostas:
1) Um programa 'de estradas vicinais para escoamentO
da produção ãgrícola na Região Norte.
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2) Pro!ongamemo da Rodovia BR-:364, cOm vistaS a atingir o Oceano Pacífico.
Sr. Presidente, vale acentuar, porexemplo, a necessidade
d3 a -BR-319-Ser concluída, _ser devidamente pavimentada,
tendo eu, em oPortunidade a-nterior, já--nle ·prontirtCiado a
respeito, no _sentido de que: o 6° BEC, acantonado em Rondônia, seja posto para trabalhar nessas estradas, porque só eles
merecem confiançã,-pois as i::mpreüeiras fazem como aquela
célebre história do médico que tratava o paciente e não o
curava jamais!
E ai'nda, Sr. Presidente, quanto ao prolongamento da
Rodovia BR-364, devo dizer que é matéria de alta envergadura, de significação importante porque o atingimento do
Oceano Pacífico significaria mais Um pólo de respiração para
a economia brasil~ir~, antç:s mesmo da ecunomia amazónica.
2.6 Calendário agrícola da Região Norte e política de garantia
de preços mínimos:
Com relação à Política para a Região Norte, observa-se
que a única entidade que vê a Agricultura de forma diferenciada, é o próprio Ministé-rio da Agricultura, enquanto que
outras áreas, principalmente a Económica, sempre a olha de
forma generalizada.
Propostas:
Compatibilizar a Política de Crédito e Comercialização
com os Calendários Agrícolas dos Estados.
Quanto à política de preços mínimos, foi apresentado
o Projeto de Lei n' 2.796-A de 1992, que dispõe sobre a
concessão de subvenção económíca nas operações de Crédito
- Rural, tendo-se observado que- este Projeto de Lei não cumpre
o compromisso-tã.Otas vezes reite"radu, pelo Ministro-da Agricultura, sobre a política de preços mínimos.
Propostas:
1) Que sefa "feito urri documento para a Bancada Política
da Região, mostrando que todo e qualquer Projeto na área
agrícola, antes de ser aprovado, fossem consultadas as Secre,
tarias Regionais.
2) Encaminhar ao Ministério da Economia proposta para
que o_s recurso$ de liberação do AGF, seja sempre_ na primeira
data do compromisso mensal, ou seja, dia 5 de cada mês.
2. 7 Programa Terra Brasil:
Situação A~.Q.al: fr_ograma lançado em janeiro, sem qualquer conseqüência prática até o presente, apenas redundando
em ·manifestaçõeS -de protestos pelos· assentados.
O Governõ despertou expectativas, acenou com esperanças, e o que se tem, no momento, é um quadro de indignações
e de -revolta.
Propostas:
1) Em relação a qualquer Programa do Governo Federal,
entende o Fórum que se teve, ao contrário" do ocorrido, apenas
anunciar o que se pode ser feito, em face dos recursos disponíveis.
'
2) Implantação imediata do Programa Terra Brasil, delegando aos Estados Competência, com condições para execução
deste importante _Programa.

1.

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO II
ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE
AGRICULTURA DA AMAZÓNIA
MANAUS -12 DEMAIO DE 1992
Amazonas
João Thomé Verçosa Mestrinho de Medeiros Raposo
Secretário de Estado da Produção Rural e Abastecimento
Carlos Onofre de Bessa
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Subsecretário de Estado da Produção Rural e Abaste-

cimento
Claudio Barbosa
Assessor (Sepror)
Paulo Henrique da Paixão e Silva
Secretaria Municipal de Mercados e Feiras {Secretário)
Juscelino de Souza Moura
Companhia Nacional de Abàstecimentd-(Gerente)
Paulo Iemini de Resende
Empresa de Assistência Técnica.e Extensão Rural (Presi~
dente)
José Ronaldo da Silva
Coadeagro (Presidente)
Olímpio Lira
Dii'"etória Federal da Agricultura e Reforma Agrária {Di·
retor)
2.

Acre

José Barbosa Diogenes
SDA (Assessor)
Maria das Vitórias SOares de Medeiros
SDA (Secretária:~

3. Tocantins
Pedro· Dias Corrê a
SEDGR (Secretário)
4.

Amapá
Luiz Alberto F. Pereira
SEAGA (Secretário)

5.

Rondônia
Nilson Campos Moreira

6. São Paulo
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__ Mas, certamente, o que melhor pode contribuir para isso,
sobretudo em lides de relevante interesse econômiço, é a Arbitragem - o Instituto da A~bitragem, _através da designação
de árbitros legalmente conStituídos e habilitados para o deslinde de questões.
-- Até hoje, Sr~-Pi"eSiderite, até hoje- friso -o Congresso
Nacional ainda não cravou $eus olhos nes_ta _questão.
Há cerca d~ _um an,o conversando com_ um grupo de
especialistas e lideranças da sociedade civil, admiti patrocinar
um projeto que cogitasse,·~o assuntO, começando, natur~l~
_ mente, de forma muito rriõ_qe_sta como convém; começando,
muito modestamente, atraVés da Arbitragçm ...... Hiercial.
Este projeto, -sr. Presidente, teve então ülfcio através
da chamada "Operação Árbiter", de iniciativa do Instituto
Libetal de Pernambuco, sob a presidênciã eSclarecida de Reginaldo Soares de Andrade; contou com. o apoio ·do Presidente
dos Conselhos Nacio_nais de Assuntos Liberais, Stewart Do~nalflJúnior, ~de o~tros institutos li~erais, de moqo especial
dQ Insti(u,to !,.ibera! dq Paraná.
._
O coordenador dessa Operação Árbiter foi" o acivógado
~_}l_~;J._mal).j~t~ Dr. Petrônio Gonçalves Muniz, que em um traba- lho realmente eficiente conseguiu, em sucessivas reuniões,
agregaiJdo empresários e outros advogãdos- dei Br3.sil, lideran~ de iDSiitq.tos liberais, criar condições para que pudéssemos
ter um.te~to. que, ao final, apresentei à consideração da Casa.
O projeto, portanto, que ofereci à cóilsideração dos Colegas, Sr. Presidente, não é de minha autoria; fu_i apenas o
braço, a longa manus, o instrumento através do- qual esses
idealistas se valeram para que o Senado Federal, assim dizendo
o Congiessq Nacional, pudesse, pioneiramente, examiilã.i o
proje;to sobre arbitragem.
'o ·sr. Ro~an Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte_?
1

O SR. MARCO-MACIEL --"Concedo o aparte a V. Ex'
José Antonio Barros Munhoz
O Sr. Ronan Tito- Nobre Líder Marco Maciel, eu_estava
SAA (Secretário)
·
em meu gabinete quando ouvi o pronunciamento que V. Ex•
Ivan T orteli
faz sobre uma série de projetes da maior importârlcül para
GSAA (Assessor). _ _
_ _ ~ _ _ _ __
o nosso País. Quando se termina o projeto constitucional
Era o que eu tinha a' 1
dizer,
Sr.
Presíderite.
(Muito
bem!)
'
' .
' ..
- e o terminamos em 88 __ na verdade_ desinstitucionaliza-se
o p8.ss,ad0 P.ara reconstitucionalizá-lo._Ternos que criar todos
o SR. PRESIDENTE (Francisco RoHemberg) -~ :Con- esses
projetes porque muitos deles ficaram __ superados com
cedo a palavra ao nobre Senador Marco MaCiel.
·
a nova C~n~tituiç_ão.-.são projetes-de lei ordinária, lei como· SR. MARCO MACIEL (PFL- FÚ:i..Pronuncia,o:se- plementar etc. Neste momento, quero· pedir o empenho de
V. Ex• 'porque ouvi en passant a referência de V. Ex• ao
guinte discurso.)_ Piesidente, Srs. Senadores, no dia
JuizadO de Pequena-s Causas. O_ Presidente do Tribunal de
2 de junho passado, tive a oportunidade de oferecér à consideJustiça de Minas Gerais tem se _empenhado extraordinariaração do Senado da República projeto de lei que dispõe sobre
mente_ no sentido de que aprovemos logo o Juizado de Pequea implantação, em noss-o País, do Ins_tituto da Arbitragem.
nas Causas. Ele. diz o porquê. O Dr.- José Fernandes honra
Como sabe V. E~, não há, no Brasil, de forma estabelecida em lei ou na Constituição Federal, o·tnstituto da Arbi~~ aJustiça mineira e a brasileira, porque está fazendo um esforço
enorme para colocar todos os processos em dia; é uma tarefa
tragem, prática adotada em muitos países -do mundo, inormente naqueles países mais afluentes e, por isso ri:tesn16, OS · herc~li~.,~~m E~tado que tem 769 municípios, ele está fazendo _v_isitas à,s co_marcas todo final de sçmana,_ QUJTI_ ato que
mais influentes.
--,__
ele chama de mutirão. Ele leva três ou quatiO-}uízes, que
Penso, inclusive, 'qu~, Por ocasião da r~visão constitudespacham, para terminar com essa injustiça, qi.Ie é a falta
cional, devemos estabelecer uma previsão d.o Instituto da Arda sentença. A falta da sentença penaliza_quem? Justamente
bitragem, para que possa florescer em toda a sua intensidade
quem tem razão. E. aquele que se julgar prejudicado_ poderá
em nossa Pátria, criando condições para que contribuamos
apelar da sentença. Ele me fez mais de cinco visitas aqui,
e possamos, entre outras vantagens, dar um certo desafogo
telefona sempre, porque é muito eficiente e dedicado, e pede,
à prestação jurisdicional por parte do Estado.
pelo amor de Deus, que eu apele ao Plenário nõ sentido
Quem vai· aos tribunais sabe muitô bem que os juízes
de votannos o projeto sobre os Juizados .de Pequenas Causas.
estão abarrotados de processos; demandas, algumas delas,
Então, apelo a V. Ex~ para que possamos aprová-lo e
demoram anos, décadas, e esse mal pode ser resolvido por
então criar esse instrumento extraordinário. Como sabe muito
uma série de práticas, inclusive a simplificação - juiiado
bem V. EXt, jurista e brilhante advogado que é, esses juizados
de pequenas causas, redução de agravos e recursos etc.

Sr_:

1unho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n)

vão tirar mais de 70% do acúmulo de serviços das ·comarcas,
despindo-as dessas pequenas causas que podem. na sua maioria, ser· resolvidas por acordos. Desta forma, eStará a Justiça
brasileira apta a cumprir com a sua obrigação maior, que
é a de fazer o julgamento na Primeira Instância. Outro apelo
que quero fazer a V. Er' - ao: óuVf-Io apresentar esse rol
de leis importantíssimas - como Líder do PFL e Líder do
Governo nesta Casa, é sobre o projeto da nova legislação
tributária. Vejo que o Govcrnó~ divulga a importância do
acerto fiscal, sou cobrado pelos empresários e (ldvogados sobre
a votação desse projeto e respondo que votaremos assim que
o mesmo chegar ao COngresso- Nacional. Gostaria imensa~_
mente de participar desse debate e dessa discussão que é
também importante, embora não considere o projeto uma
panacéia que vá resolver todos os problemas da inflação. Mas,
sem o acerto ftscal não temos condições de combater eficazmente essa inflação no patamar em que está. Conheço pouco
de economia, sou iniciailfe- nessa matéria, -rifas quein gasta
mais do que tem, não equilibra as suas finanças; é o- óbvio.
O trágiCo do óbvio é não ser praticado! Então, o apelo que
quero fazer a V. Ex~ é para que esse projeto chegue o quanto
antes ao Congresso Nacional, à Câmara: dos Dc!ptitados. Receio que cheguemos ao dia 15 de dezembro e tenhamos que
votar, a toque de caixa, uma matéria da maior-iiriportância,
que é o Projeto de Ttibl).tação des.te País. Devo dizer também
ao nobre Senador que não estou _só_ cobrando ou pedindo
a V. Ex~ esse empenho. Coloco-me à sua -disposição-porque
sei o limite da minha função como opositor, sei o que é oposição ao Governo~--mas Sei também o que é benéfico para- o
País. Neste instante, precisamos de um acerto fisCal.
'
Agradeço a V. Ex~ pelo aparte, peço desculpas por fazer
esse apelo e quero continuar ouvindo esse desfile 'de bons
projetas que V. Ex• está apreseritando, que, sem dúvida nenhuma, vai enriquecer-não" só Oseu currícUlO~ mas o Can-gresso
Nacional e o País com essa legislação de que verçladeiramente
carecemos.
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sa, e vamos ter eleições em todo o País na primeira cédula
da organizaçãO política: o município. 'IsSo -faz- com que haja
uma certa diástole, ou seja,, todos os parlamentares corram
para suas bases, para as Sêdes .municipais de"Ssi~ enorme País
quase continente ..
Então, concordo integralniente_com a opinião de V. Ex~
e quero dizer que~ da part~ do Governo, já temos tiin projeto
pronto. Simplesmente ainda não foi oferecido à consideração
da Casa pói uma -ratão muitO- simples: entendeu-se, a" meu
ver, acertadamente, que, antes de formalizá-lo, se deveria
esgotar a interloçúÇãO Com aS.lider-ªiiças políticaS, tÍãÜ apenas
do Governo, mas também- por que não dizer....:., sobretudo
com as Lideranças de Oposição. Como aiildá. não se conseguiu
obter uma palavra que expressasse um míriímo de consenso
com re_lação a este assunto, o projeto está sendo prudentemente resguardado para o encaminhamento da matéria quando essas precondições estiverem devidamente satisfeitas.
Agora, nqJ?re ~enador Ronan Tito, eu estava aproveitando a oportunidade para fazer um comentário sobre um
projeto que acabei de apresentar mas que ainda não tinha
sido possível, sobre o assunto, manifeStar a minha opinião
à Casa.
· ·
I
Eu estava fazendo umas considerações a respeito das ra-l
zões que me levaram a apreSeD.tar este projeto e dizendo
que, na realidade, ele brotou da sociedade no exercfcío-daquilo
que chamaríamos democracia participatiVa. De alguma forma,
limitei-me a ser apenas um instrUmento para a sua consecução.·
Sr. Presidente, o projeto foi elaborado depois de amplamente discutido em todo o País, durante ap.roximoadam_ente
um ano, sob a coordenaçãO-do Dr. PetrõniO Moniz, por uma cOinissão de três grandes processualistas: os profeSsores Selma
Maria Ferreira Lemes, Carlos Alberto Carmona e 'Pedro Batista Martins, todos, como se sabe, juristas de nomeada. Os
dois primeiros sáo~de São Paulo e o últirilo, do Rio de Janeiro,
inclusive neto de famoso processuaiista:
Sr. Presidente 1•gostaria qu~ C'Onstasse'dosAnãis da Casa,
e que fosse autoriz'ª-da pela Mesa, a publicação do documento
qUe me foi enti-egue pelos auto~e_s do Projeto, bem assim
do discurso-proferido pelo Dr. Petrônío Gonçalves _Muniz
por ocasião da solenidade_em que x:ecebi o anteprojeto, realizada no gabineté ;da- Presidência- do Senado Federal. sob a
Presidência do senador Alexandre Costa, visto" qUe o nobre
Senador Mauro Benevides, Presidente da Casa, encontrava-se
na solenidade de abertura da EC0-92.
Gostaria também; Sr. Presidente, além da publicação des-ses documentos, de solicitar que fosse dado como lido um
artigo do profeSSÕr Pedro BatiSta Mariins intitulado:- arbitra~
gem, novo diploma para a agilização da justiça.

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Senador e eminente Líder Ronan Tito, pelas palavras que V. Ex''
traz, enriquecendo o modesto pronunciamento que eStOú 'fa' ·
zendo neste instante.
- A respeito de suas considerações, gostaria de_dizer, nObre
Senador Ronan Tito, que realmente o Processó de sirrÍplificação da justiça slgO:ifica um processo de estabilização democrática, -porque não há democracia se não houver justiça. A
sociedade democrática é aquela que deve buscar assegurar
a igualdade de oportunidades. Se a justiça não é pronta, não
é ágil, certamente as desigualdades se ampliam. E, como já
dizia, com muita propriedade, Rui Barbosa, justiÇa tardia
é forma de se perpetrar injustiÇa. A justiçá tem que Ser-prónt3.Portanto, concordo com V. Ex• quando afirm'a: que temos
que fazer um esforço grande para aprovar', o mais rapidamente
Encerrando minhas palavras, espêro agora- que, como
possível, a lei que disciplina os tribunais de pequenas causas,
conseqüência da apresentação deste projeto, ele seja adequadando, assim, condições para que o País aprimore o aparelhado e profundamente discutido.
mento- judiciário estatal.
Penso que-- ele tem um ll.lérito inicial, que é suscitar a
De outra parte, com relação ao ajuste fiscal, concordo
diScussão de um tema que, por si só, é extremamente relecom a afirmativa de que o ideal seria, o mais rapidamente
Vante: a: arbitragem. Em segundo lugar, o projeto tem um
possível, que ele já estivesse em apreciação- na Casã., pata
que não viesse- a ser an-alisado de afogadilho, ou seja, ao -grande m6rito, que é contribuir, -de--fOrmã inuito -objetiva.
se encerrar, praticamente, a Sessão Legislativa. Sobretudo,
para o desafogo da prestação jurisdicion~ do Estado, ou seja,
se considerarmos que este ano é eleitoral, como diz a imprenpara termos o Judiciário com menos processos e, cõnseqüen-
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temente, com mais agilidade_ em seu poder de julgar e decidir.
E em terceiro lugar, Sr. Presidente, a meu ver, ele tem também

o mérito de permitir que se debatam no País novas formas
de dirimir conflitos na própria sodedade, porque o meu prow
jeto dispõe do estudo da arbitragem, de um modo geral, mas
especificamente ele cogita da arbitragem comercial. E espero,

quem sabe, no _futuro, que possamos estendê-lo também para
a arbitragem trabalhista porque essa é uma questão muito

aguda, sob o ponto de vista social; c quem sabe, depois para
a arbitragem internacional, seguindo, aSsim, exe~Pto das nações mais avançadas, mais desenvolvidas; que têm nesse instituto da arbitragem, valioso modo de simplificação da solução
das demandas, dos conflitos que ocorrem nas sociedades dos
nossos dias.
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex-a um--aparte?

O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, o nobre
Senador Aureo Mello.
O ,Sr. .Aureo Mello- Senador Marco Maciel, alélJl disso,
seria tainbém uma forma de escoamento, dando oportunidade
à atuação da classe jurídica e de outras classes_ de_ maneira
eficiente e capaz de complementar aquilo que, através do
julgamento judicial, já será uma prova da conscientiiação
e da capacidade da própria sociedade brasileira.

O SR. MARCO MACIEL -Não. tenha dúvida, nobre
Senador Aureo Mello.
Quero dizer que V. Ex~. como jUrista e Líder partidário,
traz uma boa contribuição às palavras que aqui estava pronunciando, e quero, com a sua manifestaçâo, Sr. Presidente, agradecer o tempo que me foi _destinado e fazer meus vo_tos .de_
que-:- quem sabe- essa matéria seja efetivamente discutida,
não apenas dentro do Congresso mas em_ todo_ º--Pªís, para
que possamos fofjar uma convicção mais SOlida ace_rca __dess.e
importante institnto, que, infelizmente, ainda não f_oi exercitado em nosso País.
Só para colocar mais uma questão, Sr. Presidente, e encerrar, gostaria de lembrar que, já em quatro oportunidades
-se não estOu e_qÚivocàdo- o MinistériO da Justiça chegou
a elaborar anteprojetos sobre esse ass_unto .. Chegou, ~lgumas
vezes, .a constituir-comissões e até elaborar anteprojetos. mas,
nas quatro vezes em que isso aconteceu, os estudos não se
concluíram com a sua remessa à Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, concluo minhas palavras dizendo que, desta forma, estou tendo uma iniciativa inoVadora, -que não é
minha, posto que se trata de um trabalho- colegiado •. c.Qmo
disse, coletivo - diria melhor - que, por isso mesmo, é
uma iniciativa que deve merecer a atenção dos ilustres Cole-_
gas. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO:
Discurso do Dr. Petronio G. Muniz
Livro despretensioso no formato e polêmico nas idéias,
cuidadosamente anotado, em minha biblioteca, alberga· esta
sentença inusitada:
"Assim como a democracia representativa foi a solução
liberal para a sociedade de classes, a democracia participativa
é a solução neoliberal para a socie_dade_ de massas':.
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Implícita, a tese da insuficiêncía do sistema representativo
para a concretização do princípio da soberania popular.
Decorrente, a imprescidibilidade de novas formas para
a integral realização daquele princfpio basilar.
Pois bem.
Em pronunciamento recente na ecológica cidade de Curitiba, o autor refinou aquele revolucionário pensamentO ao
proclamar que "a democracia representativa e a democracia
participativa se completam".
De fato.
Sem participação, derriocracia é contrafação, já o dissemos antes.
Verso e reverso da mesma moeda, ambas as formas revelam-se indispensáveis à concreção do parágrafo única do artigo
primeiro e artigo 14 da Lei Fundamental da República. com
manifesta inexistência de gradações hierárquicas entre elas.
Em assim sendo, "os impulsos de mudança" a que alude
Fabio Konder Comparato não se podem restringir ao poder
estatal, cabendo igualmente à sociedade civil organizada o
poder criador e transformador através da cidadania _ativa e
responsável.
A "Operação Arbiter", Sr. Senador, exprime corajosa
e: pioneiramente esta forma de efetivaÇão da soberania popular
segundo o ideal político greco-romano, hoje mais que imftca
moderno e redivivo com o universal coilhecitnento da: compleinentariedade das fórmulas representativa e p3rtidpativa para
a mais perfeita realização da vontade do povo, fonte legítima
de todo o poder em uma democracia sem adjetivaçóes.
-.--=- --'-Sem participação, democracia é tontraf3ção, ·já o dissemos antes e o reiteramos agora.
A "Operação Arbiter", Sr. Senador, traduz a vontade
organizada dos governados (mas não alienados). Nascida çlo
confronto do país-ficção com o país-real e desenvolvida como
ação espontânea de grupos sociais independentes para exercer
o que os britânicos definiram co·mo "pressure from Without",
ou seja, a "pressão vinda de fora", ações essas naturais condutos da «floração contínua de direitos novos" na Correta ficção
de Claude Lefort.
Mas não representa interesses corporativos de grupos,
classe ou categoria; não manifesta a busca de vantagens pessoais e muito menos personalíssimas, não resvala para o populismo mistificador, eleitoreiro e fisiológico; não almeja privilégios de qualquer natureza, seja qual for o beneficíário, nem
se acumplicia Com objetivos escusas ou inconfessáveis.
Nunca teve compromissos senão com a legitimidade, o
direito e a justiça.
·
A "Operaçâo A_rbiter", Sr: Senador, procurOu âemocráti9 -~ ~Q.rt~cie_v.Je_ITl~n.te ,__q __ '_'_p_t5nçípj_q_ 9J9~rt-~_çJ_ç)[,._pcrr -~-11t9M
nomásia.
Procurou, simplesmente .. , o ''bem comum". Aquele que
por definição é direito de todos e do qual nenhuma·sociedade
pode prescindir: uma ordem jurídica justa com a ordem moral
lhe servindo de fundamento.
O texto resultante desse trabalho ressuma essas virtudes.
Estudos doutrinários à exaustão; consultas prévias, amplísM
simas; debates, repetidos, acalorados e cavalheirosos-e contei-_
buições científicas ponderáveis de uma audiência nacional cacitada e prestante.
O anteprojeto assim elaborado, Sr. Senador, teve como
escopo, reforçar, na prática, as garantias individuais pela melhoria no acesso e na distribuição da justiça mediante uma
forma alternativa e complementar à do Estado-Juiz: pela operacionaliz.açã~do "juízo_ arbitral", a tradicional e comprovada
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justiça do cidadão, hoje quase letra morta no direito positivo
brasileiro.
Por todas essas razões, Sr. Senador, estamos vivenciando
um momento raro nesta Casa do povo brasileiro.
Um instante, que pOderemos todos dizer sem afrontar
a verdade- histórico.
- -----Testemunhamos um momento e ·afirmação plena da democracia -partidpãtiva, -a ser~imit3.do doravante- pela Nação
brasileira, cuja ampliação instituciOnal deveiá constar das
preocupações maiores qo Congresso Nacional na imensa tarefa de "aggiomamento" de nossa Carta Magna, que se avizinha.
Neste encontro_ de hoje, Sr. Senador, estão presentes,
por espírito Coinunitário e dever cívico lideranças as mais
distintas deste País - "distintas". em todas as acepções do
vocábulo (pela diversidade de origem, pela relevância de
sua representatividade e por importância pessoal) reunidas
para valorar a entrega de um documento de máxima valia
para os interesses do povo e Nação brasileira, documento
que já chega a esta Casa robustecido por aSsinãturas nacionalmente obtidas, tão ilustres como numerosas.
O anteprojeto de lei sobre arbitragem comerciã.l no Brasil, vale incontrastavelmente por um plebiscito especializado,
cujo resultado chegará às Casas dos represeritantes dO Povo
através de um ilustre patrono, para delas emergir. se a Deus
prouver, revigoradq_ por novos debates, mas ungido como
norma disciplinadora e cogente de uma das mais relevantes
vias de acesso para a tão decantada quanto postergada moder----nização deste País.
-
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da, seja este- momento assinalado por Um gesto de pemam-bu~
canidade, o qual, estamos convictos, será de pronto acolhido
pelo ilustre patrono e aprovado à unanimidade por esta audiência castiçamente brasileira.
"Que a entrega ofici~l deste documento seja feita a V.
Ex~, pê la grande dama destihistórica caminhada, cuja atuação
tanto honrou a mulher brasileira:
Dr~ Selma Maria F.erreii"a Le-mes, queira nos· dar a honra
de fazer chegar ao Congresso da República Federativa do
Brasil por intermédio de um dos seus mais inSign.-e·s-membros,
o anteprojeto de lei sobre a arbitragem comercial que a seu
trabalho e competência tanto deve, em colaboração com seus
dois ilustrados companheiros professores Carlos Alberto Carmona e Pedro Batista Martins, membros da corniss3o relatora.

Em aceitando este convite, do qual sou porta-voz, a senhora nos fará a todos muito felizes. Participativamente- felizes.
Porque, Dr' Selma, dando um elasterio justíssimo àS palavras do mestre Gilberto, não só os pematnbucanos, mas
"Cada brasileiro é a seu modo um fidalgo, mesmo quando
homem rude .. Mesmo quando indivíduo sem eira nem beira".
Muito obrigado.
(Discurso do Dr. Petronio G. Muniz.)
Brasília, 2 de junho de 1992
Exm<:>Sr.
Senador Marco Antonio Maciel
Senado Federal
Brasília - DF

Senador Marco Antonio Maciel e demais membros do
Congresso Nacional de honrosa e prestigiosa presença neste
encontro.
A importância da matéria tratada neste anteprojeto exSenhor Senador:
surge -manifesta.
_
Pelo presente os abaixo assinados têm a honra de encamiDimensiona-se, por -constituir ela a quarta caminhada nhar a V. Ex~ ''Anteprojeto de Lei sobre a Arbitragem Comerno mesmo sentido por essas-Casas Legislativas- um tetracam- cial no Brasil" documento que exprime a cidadania ativa e
peonato bem pouco recomendável.
manifesta a democracia participativa, da qual V. Ex~ é um
As três vezes precedentes- no passado decênio de opor- dos precursores no país.
tunidades perdidas para o nosso Brasil - decorreram de três
Trata-se de matéria de maior relevância para a Nação
Mensagens do Poder Executivo, descaminhadas para o limbo brasileira.
do esquecimento.
O texto, se aProvado no projeto do qual V. EX~ é o
Esta _de agora, a· quarta, mensagem dire~a da sociedade ilustre patrono no Congresso Nacional, ensejará uma legislabrasileira, não poderá ter o mesmo inglório destino:
ção modema e eficaz para ensejar, como forma alternativa,
Com esta fundada confiança no Congresso Nacional a a desobstrução da justiça estatal, a melhoria da prestação
democracia participãtiva Cumpriu --a Sua parte: A democracia jurisdicional e a solução rápida das lides na área comercial,
representativa, cumpre agora fazer a dela.
fatores indissociáveis do aprimorarnente do nosso regime dePrezado amigo Senador Marco Maciel
mocrático e da sua economia.
Eminentes convidados -honrosamente presentes:
Com este ato a "Operação Arbiter", encerra as suas atividaQes, ficando doravante com V. Ex~ a responsabilidade na
A "Operação Arbiter" surgiu em Pernambuco.
Tornou-se um movimento niiCióhhlmente vitorioso pela condução do processo.
Confiantes na atuação de V. Ex~ e no patriotismo dos
adesão franca e decidida de brasileiros _(e brasileiras) com
insigne-s membroS do Parlamento Brasileiro, aproveitam a
espírito público, boa vontade e determinação cidadã.
Que ela seja concluída neste aqui e agora- dentro do mes- oportunidade para- apresentar os prOteStos da mais elevada
- consideração e apreço.
mo espírito em que nasceU fOi até hoje conduzida.
Gilberto Freire, em renovado ato de inspiração e premuCordialmente,- Donald Stewart Jr., Presidente do Connição ecológica escreveu certa vez que uma característica da
selho
Nacional dos Institutos Liberais- Petronio R. G. Munossa gente e da nossa terra:
"Tão famosa pela altivez dos seus visgueiros, como pelas niz, Coordenador Nacional de ''Operação AibiterH- Regíformas quase demagógicas por que seus-cajueiros se a&arram naldo Soares de Andrade, Presidente do Instituto Liberal de _
à terra - é a destas duas constantes castiçamente pemambu- Pernambuco - Antonio Mario de Abreu Pinto, Presidente
canas: a combinação da tradição de fidalguia com a tradição da Associação de Advogados de Empresas de Pernambuco
-Selma Maria Ferreira Lemes, Membro da Comissão Relada democracia.
-- Mantendo e renovando essas constantes - "combinação tora- Carlos Alberto Carmona, Membro da Comissão Relade contrários" no dizer do mestre, propomos, de cabeça ergui- tora- Pedro Batista Martins, Membro da Comissão Relatara.
o

•

e

4702

Sexta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO, NACIONAL (Seção II)

Junho de 1992

_Contudo, há uma luz no fim do túnel. _
ARBITRAGEM: NOVO DIPLOMA PARA
Por iniciativa do Instituto Liberal de Pernambuco, foi
A AGILIZAÇÃO DA JUSTIÇA
constituída, no final do_an_o passado, uma Comissão Relatara
Pedro Batista Martins*
de um Anteprojeto que dispõe sobr_e_ a Arbitragem no Brasit
Não bastassem os inúmeros exemplos já conhecidos, poDita Comissão exanijnpu sugestões recebidas_de profesdemos agregar um a mais que comprOva estar o BraSil na
sores, advogados, empresários e membros do Poder Judiciário
contramão dos avanços mundiais, no que diz respeitO à melhoe, no último dia 27 de abril, no seminário Nacional sobre
ria das relações internacionais: a arbitragem. - Arbitragem, realizado em Curitiba,_ que contou com a pre~
sença ele Senacfores e Deputãdos do Congresso Nacional, de~
Instituto dos ma_is antigos, precede a arbitragem a própria
--oateU CõiD todos os participantes os pOiltos- mais polêmicos
existência_do Ju_ízo Estatal.
Definida como a solução pacífica dos conflito.s, era utilido anteprojeto.
zada pelos chefes tribais, em priscas eras, para dirimir as
· O referido anteprojeto, que conta com o apoio do Senador Marco Maciel - e será p-or este encaminhado ao Concontrovérsias entre as populações nómades de diversas nações,
quando, então, imperavam a desconfiança _reG_fJ)roca e as dife- --gresso Nacional, sób a forma de Projeto de Lei, em 2 de
junho próximo vindouro - , procura dotar o país de uma
renças de raça e religião.
Em Roma, durante a Idade Média, a tut~Ja jurisdicional
norma de vanguarda, de modo a suprir as necessidades _da
era dividida entre o magistrado - Côtlsul, Pretor - e o
moderna sociedade e a integrar o Brasil à cornlmidade_ do
Judex. A este último, cidadão comum, incunibia deCidir as
Comércío internacional. ___
_
_ _ _
controvérsias surgidas entre particulares e consagrar o direito
_9s intensos process-os de desre-gulament;:tção e desburodas partes.
cratização, as mudanças substanciais na economia e na cultura
social, _respaldados na maior aplicação dos princípios da auto~
Depois de um período de refluxo (séculos XVI e XVII),
a prática arbitral fof retOmada e implementada pelas nações
nomia da vontade e da livre iniciativa, levam~nos a acreditar
economicamente mais evoluídas. Hoje, também,_ a m_aioria
ser este o momento propício para a ·tramitaçã_o do projeto
dos países em desenvolvimento adota, amplamente, o instituto
em questão.
Mormente quando, ao reverso dos três anteprojetos ante~
da arbitragem.
Tal fato é conseqüência da intensificação do comércio
riores, todos.elaborados na década de SO,o atu_al é da iniciativa
internacional, onde 90%_ d_os contratos prevêem que a solução
do Poder Legislativo.
de eventual conflito entre as partes deva ser submetida ao
Resta-nos, pois, a esperança de que, em futuro próximo,
possamos usufruir de moderno_ instrumento _eficaz .de. distri~
Tribunal Arbitral, e não ao Juízo Estatal.
Essa regra contratual reflete os usos e Costumes· dos co~
buição de justiça.
merciantes que prefererri indicar seus próprios experts e esta~
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Conbelecer as normas aplicável à questão que, normalmente, é
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
decidida rapidamente e em estrita confidencia_lidade. Não ra~
ro, as pessoas envolvidas em litfgio arbitral conti~uam nego~
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -,- SE. Pronuncia
ciando e contratando entre si, o que é muito difícil de acontecer
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e-Srs. Senadores,
quando as partes demandarri no Judiciário.
um pafs de dimensões continentais_ corno o nosso, com um~
Em suma, o comércio é extremamente célere e criativo
realidade demográfica bastante peculiar, distribuída em grap~
e necessita, por seu contfnuo desenvolvimento, de resposta
des metrópoles, pequenas cidades, vilas, povoados e uma po~
ágil e técnica aos qucstionam,entos entre as partes nele envol- pulação rural bastante espalhada em imensos vazios territo~
vidas.
riaís, necess:na de meios de comunicaçõe bastante eficientes
Inobstante a tendência mundial de implementação deste
para promover a integração do País e de seus habit_antef{.
eficiinte instituto de solução de conflitos, no Brasil, todas
Nestes últimos anos, o Brasil foi uril dos países do mundo
as controvérsias ainda convergem, necessariamente, para a
que mais progrediram no setor de telecomunicações, urna
apreciação e decisão do Poder Judiciário.
prioridade de nosso desenvolvimento que foi gerida com mui:ta
Isto porque somente o compromisso, e não a cláusula
competência dada a nossa realidade territorial e geográfica,
arbitral, afasta, por inteiro, a intervenção do Juízo Estatal.
colocando-nos, hoje, em situação privilegiada entre 'ás nações
Coerente com a cultura do povo, que está sempre no em desenvolvimento.
aguardo ansioso da intervenção estatal, a verdade é que a
O progresso das telecomunicações é relativamente recen~
legislação brasileira dá guarida àqueles que, mesmo se com~ te, mas temos uma instituiçã-o Centenária no Brasil que acomprometendo contratualmente a submeter even_tuªl coptrov_ér~
panhou o avanço dos meios de comunicações mais adiantados
sia ao procedimento arbitral, ao descumprirem suas obriga~ do mundo, que é a Empresa Brasileira de Correios_e Telégra~
ções, buscam o Ju.diciário para fugir da arbitragem acordada fos, cujo nócleo embrionário, que a originou no tempo do
previamente e de boa~fé.
Império, operava a pé e a cavalo e hoje utiliza aviões, satélites
São d:mheCidos os casos de empresas brasileiras que, ao
e os recursos mais modernos de transmissão "instantânea de
receberem intimações para comparecerem à Câmara· Arbitral, mensagens e entrega de encomendas em tempo recorde.
requerem ao JudiciáriO declaração de seu direito_ de _descum~
·- A-ECT, com seus 68.000 empregados, milhares de agên~
prir a obrigação contratada. Com base no nosso sistema_legal,
cias e postos, vêm prestando um serviço extraordinariamente
indulgentemente, o Judiciário tem afirmado tal direito. -valioso ao nosso País, aproximando as pessoas, agilizando
.Desnecessário, pois, ressaltar a descori.fiariça e a-insegua atiVidade econômica e promovendo a rapidez das comuni~
rança que esses fatos acarretam ·às negociações cõín ás--e-mprecações para faCilitar a ação administrativa pública e privada.
sas nacionais.
-- --- - A--sua Rede Postal Noturna, que utiliza a capacidade,
ePedro Batista Martins é Assistente da Vice-Presidência. Jmi- antes ociosa, de 57 aeronaVes, interliga 25 capitais e outras
-~"!_!?calidades importantes, ~r_ansportando, todas as_noites,
dica de nossa ass_ociada Texaco Brasil S. A.
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o equivalente a 350 toiidãdãS ae- carga, em correspondências
e encomendas, percorrendo uma distânda de uma vez e meia
o perímetro da terra:.
Recentemente, para acelerar e regularizar as comunicações do_s residentes na Amazônia com o restante do País,
a ECT criou a Rede Postal Fluvial da Amazônia, com cinco
embarcações que atendem uma área equivalente a 750 mil
km 2 e percorrem, po-r-viagem, quase 6ooq··rn.ilh-ãS.--Segundo informações que pedi à sua atual administração,
a Empresa tem promovido, perm~nentemente_,- __ medidas ~e
aperfeiçoamento e melhoria; com novos projetes e programas
de trabalho, como, por exemplo:
- o sistema de franquia, já adotado por mais de SOO
agências;
- a integração de outras capitais sul-americanas, como
Montevidéu, na Rede Postal Noturna, objetivando a viabilidade do Mercosul;
- Cadastramento e pagamento de beneficiários do INSS
em substituição aos antigos Representantes da Previdência
Social;
-recebimento de contas de concessionáfiaS do Serviço
Público, como luz, telefone, água, etc.;
-recolhimento de tributos;
-distribuição de livros didátícos da Fundação de Assistência ao Estudante;
-distribuição, diretamente aos municípios, de medicamentos da Cerne;
-recolhimento de poupança mensal junto à CEF;
- amostra de produtos para análise laboratorial;
-licenciamento de veículos;
- emissão de passaportes;
-denúnCia de crimes ecológicos, jiiiltO- ã:Oibama;
-inscrição para C<;!ncursos e vestibulares, etc.

Segundo me infórriiã:ril;-ã ECT, em 1991, alcançou um
índice recorde de desempenho e agilidade, entregando, no
dia seguinte à paStagem-, 90% das cartas entregues n3:s -~gên
cias e postos.
Os padrões de desempenho e qualidade dos Correios
se situam entre os mais rígidos do mundo, superiores até
aos adotados por nações desenvolvidas como os Estados Unidos e Canadá.
E, ainda, segundo dados que obtive recentemente, em
1991, apenas 0,008% dos objetos confiaclos à ECT apresentaram algum tipo de problema, de acordo com as estatísticas
de reclamações.
Considerando, ainda, que a empresa atende a 90% da
população, em distribuição domiciliar, somente os países como os Estados Unidos e a Itália alcançam este índice de desempenho, que coloca os correios brasileiios entre os melhores
do mundo, praticando uma das mais baixas tarifas e oferecendo um serviço -de alto padrão e confiabilidad~.
Uma pesquisa realizada recentemente, sobre o nível de
confiança das pessoas em nossas instituições, revelou que a
ECT é uma das entidades nacionais que mais goza de credibilidade junto à populaçãoc ----Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar sobre o desempenho
da Empresa Brasileira de CorreioS e Telegráfos, que tão relevantes serviços tem prestado ao País e ao seu povo,_ pela
atuação dedicada dos seus funcionários e dirigentes, que trabalham com responsabilidade, empenho pessoal e profissionalismo, é, para mim, que tenho acompanhado com interesse
e entusiasmo o progresso dessa empresa desde o tempo do
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antigo DCT, e, há algum tempo, o trabalho admiráVel de
um dos Presidentes da ECT, o Coronel Advaldo Cardoso
Boto de Barros~ sergipano, consid~ro u_m d.ever de justiça
para com essa instituição, que honra o ·seryiço público e a
nação brasileira, destacar os relevantes serviços que nos tem
prestado.
Devo ressaltar também, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
os resultados que a atual administração da ECT vem alcançando, sob a Presidência do Dr. José Carlos Rocha Lima,
que te111 procurad_o expandir e aprimorar o desen:tpenho dessa
instituição, que é uma das maiores expressões da criatividade,
do património e da competência nacional, uma empresa de
prestação de serviço público que, cada vez maís, se integra
na vida pessoal da população e na atividade social, económica
e política -do País, _onde desfruta de elevadíssimo con~eito.
E fínalizo, Sr. ·P~eside-nte, enviando desta ·Tribuna do
Senado da República, os meus cumprimentos, a minha admiração e ó meu reconhecimento a todos aqueles que fazem
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao seu dinâmico Presidente, Dr. José Carlos Rocha Lima, e a todos os
seus servidores, do mais graduado ao mais humilde, pela constância do trabalho sério, responsável e eficiente qüe realizam
em l?enefício da grandeza e da integração de nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Con-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
mais uma vez, voltamos a enfocar, desta Tribuna, pela transcendência do assunto para o País, a conveniência de se implantar o sistema parlamentarista de governo, via voto distrital
misto._ Verdadeiro governo da maioria, propicia ele, sem dúvida, a estabilidade política e democrática, a moralização e
transparência dos atos políticos, o fortalecimento dos partidos,
com definições programáticas nítidas, ensejando a paz social
e o desenvolvimento _económico.- Verificam--se nele, enfim,
ã 3fiimaÇão da sociedade civil e um rriovi?J.~nto naciqnal de
j:iarticipação.
Nesses seus 100 anos de vigência, como regime, o presidencialismo exauriu-se, o seu fracasso é um fato-inconteste.
Como disse o jurista Miguel Reale Júnior, "dificuldad_e de
mudança de rumos políticos no presidencialismo, mormente
sob a direção de lideranças populistas ou carismáticas, é o
isolamento do presidente, que, passada a eleição, deixa de
ser eventualmente o intérprete fidedigno da sociedade".
Os adeptos do presidencialismo discutem sobre a impossibilidade do parlamentarismo, sem que haja uma forte estrutura partidária e sem uma burocracia estável organizada, capaz
de assegurar continuidade ao processo administrativo. Ora,
partidos políticos fortes só teremos quando deixarmos de ter
o· presidencialismo concentrador e desestabilizador das estruturas partidárias, transformando os partidos em peças decorativas no sistema de poder. Agora mesmo- estamos assistindo
a desesperada tentativa de cooptação de Senadores de partido
de oposição, pot: parte dos governistas, para obterem uma
frágil maioria no Senado. Fatos como este não permitirão
jamais, no regime presidencialista, que haja a tão citada estrutura partidária forte.
9 regime parlamentar é o regime da responsabilidade_
pelo que se promete fazer, bem diferente do que vem ocorrendo, quando o Presidente Collor de Mello age contra as propostas da campanha eleitoral. É, essencialmente, um sistema
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luta pelo parlamentarismo, e os anais da Constituinte estampam, inSisteli(emerité, essa Iuta. TemoS pautado nossa ação
política nesse sentido, no Congresso, nas Assembléias Legislaque lhes permite corrigir desvios de rota, quando o Ex_ec_u_tl'LO
tivas, nas Câmaras,Mullidpa_iS, na imprenSã, e-m coriferências
se afasta do programa de governo aprovado pelos eleitores.
e simpósios e riaS pr3ç~s públicas. No ano passado, a 13 de
Ainda agora, Sr. Presidente, presenciamos o triste episó~
agosto, o nobre _colega de Partido, Sena.Por José Richa, apredio da mudança ministerial, uma demonstração cabal da precasentou Proposta de Emenda à O::mstítuição; de número 0014,
riedade do presidencialismo e da imperiosa necessidade de
q~e_propun}_la a ~nt,ecipação da realização do_plebiscito, conimplantação do parlamentarismo no País. Primeiro. temos
substanciando no "capút." do artigo segundo e terceiro do
que essa mudança, que deveria se constituir num fatO normal,
Ato das Disposições Çon~titucioilais Ttãh-Sitórias, pará a e·scóse processada num regime de gabinete, decorrente da perda_ lha do sistema de govergo, entre parlamentarismo e presiden~
de confiança nos Ministros, tornou-se um acontecirriento excialismo, e a forma de governo, entre república e monarquia
traordinário, traumátiCo mesmo, quase uma crise irislitu.Cio-- éOTIStituCional. A referida antecipação seria de 7 de setembro
nal. Segundo, temos a c~rteza de que a incompetência, a
4~ 1993, para 21 de abril próximo passado. Lamentavelmente,
inexperiência, ·o que é pior~ a corrupção de Minístrós e Secretá~
esta Emenda foi rejeitada, por não conseguir alcançar o "quorios, inclusive de amigos íntimos do Presidente da República,
rum" regimental, embora tivesse sido aprovada por 46 votos
que a todos, sozinho, nomeou, não teriam se prolongado tan~
a favor e apenas 13 contra. E vale relembrar, que sua rejeição
to, como de fato aconteceu, se estivéssemos no sistema parla-· deveu-se à retirada, à última hora, do propalado e compromentar. Ora-, no regime atual, os Mi~istros e- assessores só
missado apoio do Senhor Presidente da República à proposta.
são responsáveis perante o Presidente, e é público e notório
Em 1990, Srs. Senadores, a 7 de novembro, outro ilustre
que o Sr. Collor de Melo, na sua propalada ojeriza à classe
membro do PSDB, Deputado José Serra, támbém propôs
política e aos partidos, os recrutou, unicamente, entre seus
Emenda Constitucional, a de número 0051,_moçlificando os
amigos pessoais e de campanha eleitoral. E esses amigõs ::..-'....
prazOs p~ua ·a realização do referido plebisci~o. antecipando-?
Minfstros erain, íricondicionalmente, apoiados pelo Chefe da
para 7 de setembro deste ano. A Emenda, que está em tramiNação, defendidos ardorosamente e mantidos nos seus cargos,
tação, na Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela Comisapesar das volumos_as_e_consistentes denúncias de corrupção,
são de Constituição e Justiça e Redação, e neste semestre,
divulgadas pelà imprensa. E só foram demitidos, parece, dejá foi aprovada no seu texto em 2~ turno faltando finalizar
pois que a onda de denúncias de desonestida_de assumiu proa votação de emenda apresentada, quando houver quorum
porções escandalosas, estarrecendo a opinião pública: No parqualificado para isto. As previsões das pesquisas na Câmara
lamentarismo is_so não _teria ocorrido. Os_Ministr'oS ãCilsã"dos
indicam uma expressiVa maíoria: para a -aprovação da Emenda,
sofreriam, prontamente, uma defenestração, até "para· avéii,; o que de fató ocorreu na pauta já aprovada, aliás refletindo
guação, porque são responsáveis perante o·congresso.
· ·as pesquisas de opinião pública nacional, amplamente fa~orá
veis ao parlarilentarismo.
Por outro lado, os --recentes âcontedmentos- políticos- eXternos mormente na América Latina, desautodzam e estigffiaO reg!~e parlamentarista tem,:,se mostrado o mais demotizam,'ainda mais, o regime presidencial. No Haiti, por·-exerncrático dos sistemas políticos em todo o mundo. propenso
plo, ele, novamente, rastreia o país para o_duro caminho -à estabilidade política, à paz social e ao desenvolvimento ecoda ditadura. Na Venezuela presidencialista, um golpe militar
nómico, ao contrário do presidencialista que tem deixado um
ameaça, frontalmente, a democracia, desta vez, felizmente,
rastro de turbulência e instabilidade políticas, ditaduras, revolsufocado. Mas até quando? No Peru, a másca!~- cai e ó .P.res_itas e estados de sítio. No Brasil, seis Presidentes foram deposdente eleito pelo povo põe abaixo as institUiÇões democráti~s
to~. um suicidou~se, o Sr. GetúliO vargas, e outrO renunciou,
e fecha o Congresso, com a ajuda dos militares, repetindo
o Sr. Jânio Quadros. Na República_Vell:l_é!.:com toçio_~)~Ontrole
ato já comum nesta nosSa triste Aniéríca do- Sul pi'esideridO processo político, pelas elites dominantes, através de fraucialista. Quantos golpes de estado serão- precisos ainda, Srs.
des, corrupção _e violência, as crises e conflitos estiveram semSenadores, para nos convencermos de que a democracia e
pre p~~sen_tes, a começar pelo próprio fundador da República,
a justiça social só vingarão, nesta vasta região, C<;Jm o parla~
Marechal Deodoro da Fortseca:;·o primeirõ"PteSidérité-âo noV_o
mentarismo? Perguntamos, então, como <:rgrande orador _Círegime~_ que tentou o golpe de estado. Floriano PeixotO, ·que
cero, no Senado Romano, em suas céleres catilinárias: "Até
o sucedeu~ governou, ditatorialmente, sob permanente estado
quando, Catilina, abusarás de nossa paciência. Quanto zomde sítio. ·
bará de nós ainda esse teu atrevimento? _Onde vai_ dar tua
Em 1958, Srs. Senadores, profeticamente, Afonso Arinos
desenfreada insolência? Deuses imortais! onde estamos? que
declarou: " ... Vejo o Brasil, na febre dos plebiscitos eleitorais,
República temos, em que cidade Yivemos?"
caminhar desatinadamente para a anarquia_econômica e socíal
Sr. Presidente, temos nos pronunciado, constantemente,
e para a ditadura militãr".- Falhou o presidencialismo aqui,
desta Tribuna, sobre as conveniências- da adoção do sistema
como de resto, em toda a América Latina, de nítida vocação
parlamentarista no Brasil, que, se não vai resolver, de imedia~
caudilhista, oriundo das monarquias absolutistas· européias,
to, como uma varinha de condão, os graves problemas nacioespecialmente Espanha, Portugal e França.
nais, a profunda crise que nos assola, certamente irá contribuir
Em todo o mundo, só triunfou nos Estados Unidos, por
para a estabilidade política e democrática, e acelerar o desencircunstâncias
especiais, como a eStabilidade económica amevolvimento económico e social, este último há mais de uma
ricana, oriunda de sua opulenta economia, como a federação,
década paralisado. O presidencialismo não permitiu, por
que é realmente respeitada, a existência de um Congresso
exemplo, superar o déficit social acurriulado ao longo de sua
existência.
- - e Judiciário forteS, Os- partidos políticos atuando e inflUindo
signíficativ"ahierlte- Õ.ã vida política nacional, e a Suprema Corte
O nosso partido - o PSD B - é O únfco partido nacional
exercendo papel preponderante na República, a presença de
que expressa em programa, enfaticamente, a instituição- do
uma imprerisa Iívi"e e ativa e uma opiníão pú.blica esclarecida
regime parlamentarista de governo no Brasil. Nascemos na
de governo flexível, e não rígido, como o presidencialismo.
Nele, os representantes do povo possuem o recurso juríd~co
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e participativa. Tais condições peculiares, náo detectadas em
nenhum outro país, garantem ali a eficácia do regime presidencial, contrabalançando e equilibrando os poderes do Estado.
Não há, pois, como ínvocar, coino fazem os defensores do
presidencialisJ11o,_ o para~igma anie'ric~DO Pâra' justificar a sua
eficiência em outros países, como no nosso.Mas "o Parlamentarismo", diz o jurista lves Gandra,
"é o sistema de governo representativo, conquistado pelo povo
e nascido de suas reivindicações e aSpiraçôes", onde todas
as correntes de pensamento estão representadas no Congresso, e são seus membros que formarâo o governo parlamentar.
O regime parlamentar teve orige·m na Inglaterra, e os
seus rudimentos encontram-se na Magna Carta, de 1215, qUando os barões ingleses impuseram ao Rei João Sem Terra certãs
limitações ao poder real, na Revolução de 1688, e seu Bill
of Rights, a Carta dos DireitoS, coin o fri..ricionamento já da
Câmara dos Lordes_ e dos Comuns, e os repréSentantes do
povo sendo eleitos livremente, e na "Lei da Sucessão ao Trono", de 1701, fixando os limites para a ação do Rei, que
não poderia mais impedir a execução das leis, deixar de cumpri-las, declarar guerra! impor novos impostos, sem afluência
do Parlamento.
O sistema parlamentariSta é o regime dos partidOs políticos, sobre os quais, aliás, se alicerça. O pr-eSlãélldalismo ein
nada propicia ou fortalece os partidos. Ao OOnü·á-rlO, só os·
desestimula e os enfraquece, quando não os elimina, como
no Brasil em 1889,1930, 1937, 1965 e !979. ''O povo não
é, no sistema parlamentar- dizia talvez o maior líder parlamentarista desta Nação, Raul Pilla- o soberano de um dia
- o das eleições - mas verdadeiramente o senhor dos se-us
destinos, porque, por· intermédio dos representantes; a sua
influência se está OOritimiarriente exercendo no goVerno".
No regime parlamentarista, Sr. Presidênte, o eleitor controla o Parlamento; que, pot sua vez, controla o Govemo,
no período do mandato legislativo. Para a infidelidade e descumprimento dOs.represêntantes, há os mecàflismos da -inoção
de confiança, que derruba o Gabinete e promove a dissolução
do Parlamento, com fiXaÇão de novas eleições legislativas.
A Europa Ocidental, Jaj>ão, C-an-adá, Austrália adotam o sistema parlamentar, e os seus regimes são comprovadamente estáveis. Em viilte e uma demo_Cratas estáveis, a partir da Segunda
Guerra Mundial, 20 exercitam o parlamentarismo e uma só
pratica o presidencialismo -_os Estados Unidos-.
Mas para a sua adoção, em nosso País, tomamwse neces-sários alguns pressupostos, como o advento do voto distrital
misto, a fidelidade partidária-e a eXistência de poucos partidos
políticos, o que demanda uma reforma eleitoral. A introdução
do voto distrital misto implicaria a -alteração do art. 45 da
Coristituiç~o, que-f9rtaleceria a representação local e o voto
de legenda, coexistindo assim o processo majoritário e o proporcional.
·
Outra coridiÇãQ- básica seria o estabelecimeilto da fídeliw
dade partidária, decorrente de fidelidade·programática, â que
daria mais consistência e segurança ao regime e ao governo.
Quanto à restrição à formação de muitos partidos, não estamos
pregando o fim do pluripartidarismo que, reconhecemos, é
benéfico e repieSenta uma das conquistas democráticas. A~
contrário, defendemos a c_riação de autênticas siglas partidárias, que representam ou espelham a realidade política brasileira, os seus diversos segmentos- sociãis-; a-s SUas correntes
de pensamento e de embasamento ideológíto.--0 que se pretende evitar é a: distorção do processo político, com·a proliferação de partidos que nada representam, senão os interesses
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particulares de pessoas ou de grupos, os co:rlchaVos e os arranjos, as coligações espúrias, tornandowse verdadeiras siglas de
aluguel, para quem oferecer mais. No Brasil, Sr. Presidente,
como se verificOu anteS de 1964 e_ agora, prolíferam-;-ii-ldiScriininàaame!lte~ oS partídos políticos, ao abrigo do sistet:na proporcional. Aquela época, existiam mais-de 14 agremiações partidárias, agora;-a conta anda por aí, talvez até mais. A-verdade
é que não temos partidos políticos fortes, autênticos, consistentes.
O voto distrital misto, o princípio majoritário, ao lado
do sistema proporcional, como se pratica na Alemanha, parece
ser, no nosso entender, o que melhor conviria aO nosso País,
no momento. Sobre ele, pronunciou-se o eminente cientista
político Bolívar Lamounier: "Há uma solução intermediária
interessante, mais complexa, que consistiria em adaptar às
condições brasileiras o sistema da Alemanha Ocidental".
O modelo alemão do voto distrital misto funciona da
seguinte maneira: "o País é dividido em 248 distritos eleitorais,
somando cada um cerca de 170.000 votantes. Metade dos
deputados é eleita por esses distritos, e a oUtra metade pelas
listas confeccionadas e votadas na convenção dos partidos
e determinadas pelo quociente eleitoral. Os candidatos garantein, então, suas vagas, na ordem em que aparecem na lista
partidária. O eleitor vota duas vezes: primeiro, no d·eputado
de sua preferência no distritO - e o mais votado, por rilaioria
simples, é o eleito, e depois, ele vota nas listas partidárias,
Na Alemanha, existe o sistema federativo. Se um partido,
pi::lo quociente eleitoral, faz oito deputados na lista, então
os oito primeiros serão os eleitos. ("Revista "Parlamento").
A Câmara Baixa Bundestag tem 496 cadeiras, das quais
248 são ocupadas por representantes dos distritos, e as outras
248 pelos partidos, via voto proporcional. A primeira eleição
é majoritária, e o voto é uninominal, a segunda~ proporcional
e, nesta, vota-se no partido. O método misto preserva também
a representação das minorias no Parlamento. Assim, no pleito
de 1965, por exemplo, o Partido DemocrátiCo Livre Alemão
não obteve vitória em nenhum distrito eleitoral, mas, graças
ao voto proporcional, viu-se representado no Parlamento por
49 cadeiras. O sistema majoritário evita, tambéril, em contrapartida; que as minorias, em Coalizões, tenham o poder de
obstruir os trabalhos parlamentares, com a exigência de _um
partido vencer em,_ pelo menos, 3 distritos, ou obter, no !llíni·mo~ 5~ ·ao-tOtal doS-vOtos-. As· últimas eleições no Brasil-~ Srs. Senadores, demonstraram, na prática, que o eleitorado inclina-se pela regionalização do_ 'loto, através do distrital, ao votar, preferencialmente, em candidatos locais.
O qtie o sistema proporcionai tem oferecido é a crescente
deterioração dos nossos costumes políticos, o abuso do poder
econômi_ço e governamental, as fraudes e _corrupção eleitorais,
as distorções da propaganda gratuita no iádio e televisão,
o Obsoleto método de operação dos pleitos.
Pelos modelos estrangeiros, o distrital realmente enseja
ma_ior representatividade, estabilidade política e responsabiIid&d~, objetivando_ identificar uma determinada maiOria e
conceder-lhe uma autêntica representação. Nas nações estrangeiras mais adiantadas, o sistema eleitoral vigorante_ contempla
os dois processos. O voto distrital puro é preferido pelos países
de origem angiO-saxóniç:a, como a Inglaterra-, que o mantém
desde 1832, pelos Estados Unidos, _Canadá, Austrália, Nova
Zelândia, França, Japão e Alemanha, esta última adotando
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o sistema misto. Exercitam o método propotClonal a Itália,
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Suéciã, Suíça, Finlâridia, Norue~
ga e Holanda. Nessas nações, a média, quanto ao número
de partidos, situa-se entre cirico -e_Seis. A~~~~ ·trha: Alemanha,
.F:rança, Dinamarca, Suíça, Chile, Finlândia, Noruega, Isr-aet,
Suécia, Bélgica, o que significa, realmente, um. percent\lal
ideal.

O voto dii~rital misto ~vitaria, como tem_ ocoqido no
Brasii, que uma comunidade ficasse serJ?, tepres_entarltes nas
Câmara Legislativas, para defender seus interesses e t_:d_vindica·ções. Por outro lado, a manutenção do voto_ proporcional
'permitiria a escolha de parlamentares mais_ vocacioriadOs ·a
temas nacionais e 'ideológicos do que os locais, o que daria
ecjuilíbrio à representação no Congresso.
As relações mais próximas entre votante e, votado~ _que
o voto distrital provoca, permitem o contínuo -diálogo, troca
de idéias, sugestões mútuas ~ do interesse de falarem de groblemas que lhes dizem respeito de perto; há mais participação
e motivação popular no processo político e eleitofal, tornando,
assim, a representação mais aut~ntica ·e v'etd~dei_ra.
. Os partidos polí~icos, no processo majorit<,lrio,_ mais do
que em nenhum outro sistema eleitoral, são grandeme(lte fortalecidos e solidificados, acábando-se com a di_sput3 interna
entre candidatos, propiciando-lhes coesão e unidade, através
da estruturação de comando político forte_ e enérgico, _com
maiores responsabilidades e mando aos seus diretóriOS, desde
suas bases municipais, corri ·convenções realizan9_o_ verdadefia-S
eleições primárias pãtã-selecionar seus candidatos, o qué ínvlâbiliia a formação das chamadas oligarquias das cúpulas partidárias. ,A competição desenvolve-se entre as agremiciçõeS,-rião
mais ·entre pessoas, e O' debate tende.tlat_~ralmente para programas partidários e doutrinários. Além do mai_s, o voto distrital tonfere ao partido majoritário suficiente poder e apoio
para concretizar o seu programa de gover!!:_o.
A influênciã e·ação do poder econômico e governamental
nas eleições tem sido tema de debates e de _críticas· desde
Rui Barbosa. Ã adoção do voto distrital mistÕ 'atéTIUaria· ~SSá
dçlt:téria' ação, pois ela teria mais dificuidade e~-- átuar num
delimitado e- diminJ,JtO_ -!!spaço territorial e menbt universo
de eleitores, e seria, assim:, mais facihriente denunciada. A
disputa, sendo partidária, e não pessoal, facilitaria o combate
à corrupção, ao abuso do poder econômiço, à fraude _e}eitoral,
e .tampém o con~role dos .gastos eleitorais-. As campanhas
seriam menos dispendiosas_, porque realizadas iiU.m ·perímetro
mais reduzido. Possibilitaria, também, o sistema niajcfritáfiõ~
uma maior e melhor fiscalização quanto ao exercício do poder
económicó, por parte do eleitorado, lideranças e oposição,
·dada a limitação territorial do distrito.
A questão da divisão dos distritos·~ eleitorais- d~verá ser
cuidadosamente equacionada, em face daexterisa base teiritorial do nosso País e dos interesses políticos que certamente
aflorarão aí. os- distritos são unidades terri~Orialine-nte !ll~noM
res e mais homogêneas. De:verão ser levados em conta fatores
sociais, geoeconômicos, ge.ópolíticos e geográficos- a ct:mtigüidade da área, a unidade sócio-eConómiço _da região, o m1_-:_
mero de habitantes e de eleitores, a igualdade populacional.
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Essas são algumas questões sobre uma ampla reforma
eleitoral, a ser empreendida no Brasil, Sr. Presidente_, visando
à implantação do regime parlamentar de governo e o vOtO
distrital misto, que trazemos à reflexão, nesta tarde,_ dos Srs.
Senadores. O parlãmentarismo não é, logicamente, a panacéia
de todos os problemas nacionais, sabemos nós, mesmo porque
não acreditamos em saídas milagreiras e salvadoristas para
a crise brasileira. Mas entendemos que a sua adoção aperfeiçoatâ o regime democrático, assegurar~ l!ma maior estabilidade política; evitará, sem dúvida, golpes de estado, ditaduras,
que, parece, já estão rondando nossas fronteiras, cOtna acontece no Peru. Por tudo isso, sempre estaremos nesta tribuna
pregando o parlamentarismo, quando nos for possível.
Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobre Senador César Dias.

Con-

()SR. CÉ~AR DIAS (Pli1DB- RR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, a AdvOcacia-Geral da U_nião se ericontra prevista na atual Constituição"
com a conotação de instituição destinada a representar a União
.Federal nas demandas judiciais e desempenhar as atividades
de conSulto~ia e assessoramento jurídicos do Poder Executivo.
São con~iderados órgãoS vincula-dos à Advocacíawüeral
as unidades jurídicas das autarquias e das fundaç_De_S públicas
federais, as quais exercem as atividades jurídicas a que se
refere o item anterior, mas ~em relação às respectivas entidades.
Essa ínstituiçã~-~e j~s-tifi-c~. ~inda:peÚt ~ec~sSidâde
da da realidade social do País, que reclama a bipartição das
funÇões· de advocacia e Ministério Pú~HCo,_-aind3. ceÍltralizadas
na~ Procur~~orias da União, _A def_esa de uma entidade e
a fiscalização de seus atos s~o _atividadf;~ antinómiCas ·para
uma mesma instituição.
Ainda, em vista da atual conjuntura administrativa-·dos
tribunais judiciaiS e dos órgãos a que se incumbem as ativídades de assessoramento jurídico no âmbito da União~das autarQ_üiã:f e das ftlridações Públicas. torna-se imperativo iniciar,
com a maio{bfeVidade-i:losSíV'el, um processo de agilização
das ações em que são partes essas ·entidades e das respectivas
decisões administrativas.
Destarte, urge implantar-se. sem maiores delongas, a Advocacia-Ger_al e proporcionar-lhes reais condições para um
funcionamento imediato e eficaz. Para tanto, além da cpmposição do corpo de dirigentes, chefiados pelo Advogado-Geral
da União, é fundamentalmente básic_o ao sucesso dessa instituição organizar aS_ carreiras constituídas de servidores efetivos
e militantes na área jurídica. Imediatamente após a edição
da lei complementar que institua a lei orgânica dessa ãdvocacia", ·tornar-se~-á- irilpteS"êiildível a estruturá.Çâo e composição
das carreirãs de Advogado da União, de Procuradores Autárqúicos e-de Procuhldores Qa Fazenda NaciQn~l, inclu~iv~- ~_fe
tuando o aproveitamento dos profisSionais que nessas ái-eas
já atuam como advogados.
Dentre esse pessoal, en_contratn~!\i~ os Assistentes Jurídicos que,_na sua maioria~ foram previamente Selecionados para
'o piovini.ento dos respectivos cargos, atravéS de concurso pú-
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blico ou concurso interno (ascens-ão funcional). São advogados

que exercem suas atribuições há longos anos e não será neces·
sário, nem justo, exigir- qUe--Se _submetam a novo concurso

para ·continuarem desempenhando as mesmas atividades jurídicas e renunciem, por imposiÇãõ Ieg"al, à sua loc3.lizaçã6 rii_uitas vezes em final de carreira, a fim de serem posiconados
na categoria inicial de Advogado da União. Nã_o atenderia
aos interesses maiores do Estado, invocar-se re-pCrCussão oiÇamentária da despesa decorrente da retribuição a que venham
a fazer jus esses servidores, visto _que esses dispêndios se constituem em verdadeiros investimentos rias -despesas que se realizam na atual representação judicial e extrajudicial da União
e das referidas ,entidades Vinculadas (autarquias e -fundações
públicas). Cogita~se de sua inClusão em quadro especial, com
a mantença dos seus atuais direitos e deveres: é necessário
se lhes atfibua situação funcional condizente com a rel~vância
de suas atividades e se lhes conceda tratamento legal análogo
ao dispensado aos demais profissionaiS {Procurado"res da-Re~
pública, Procuradores Autárquicos c Procuradores da Fazenda Nacional).

O SR. PRESIDENTiqFrancisco Rollembeig) cedo a palavra ao nobre Se_nador Nelson Wedekin.

Con-

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronunda o
seguinte discurso.) -Sr. PrCSidente, _Sr~:-e Srs. SenadOres,
a atual crise econômicã- atingiu dCfilliHvamente __ a pesquisa
e a produção científica n-o.. Brasil, provocando 0- desnionte
das instituições q-ue-a elas se dedicam. Em ciência e tecnologia,
estagnação é sinónimo de retrocesso, e_ sem _investimentos
não há progresso nem desenvolvimento. O resultado do suca~
teamento da inteligência e da auséncia de uma política estável
para o setor de C&T é ittcVitãvel -o Governo Collor passará
para a história como o período em que se atrasou o avanço
da ciênCia no País.
Há uma total discrepância entre o discuiso oficial sobre
a importância da C&T para o desenvolvimento nacion-al e
a atuação dos 6rgãos·governamcrHais para o su-porte dO setor.
O sistema está parâlisadO, o que, neste moinento, significa
regressão, embora não- faltem à comunidade científica idéias,
projefos e alterna-tivis para a elaboração de uma política coe~
rente de C&T. o·queTalta é estabilidade política é de repasse
de recursos, para que as institUições científicas e tecnológicas
sobrevivam às dificuldades ec_onômicas que o Go_verno não
está conseguindo superar.
Urge sair da retórica e busCar uma· aproximação entre
as declarações governamentais e ·a realidade dOs institutos
de pesquisa e das universidades ptíblicas, ameaçados de parali~
sação total por falta de recursos, enquanto bolsistas e pesquisadores sofrem constantes humilhações pelo atraso ·no pagamento· e pela brutal redução em seus salários. Alunos de pósgraduação- e-professores da UFRJ lançaram o-Movimento
SOS-=- Ciência e Tecnologia, para denunciar a situação preCária da pesquisa universitária no Pa(s, e exigir dos Governos
Federal e Estadual o fiiTi de declarações ofiCiOsaS; e o exercício
de uma prática de financiamento à pesQuisa, coerente com
s~us discursos.
O património brasileiro de prOduÇaO do conhecimento,
construído num investimento de décadas, está em risco e en~
contra~se seriamente danificado. As principais denúncias são
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o atraso na liberação de verbas já comprometidas, para dar
prosseguimento ã--projetoS ém andamento, e a diminuição
progre-ssiva da participação do setor no Orçamento da União.
Os baixos salários são a principal causa da evasão de pesquis-adores. c técnicos, e os institutos de pesquisa não oferecem
oportunidades para bolsistas que se especializam no exteriOr
e pretendem retornar ao Brasil.
De 19&5 para cá, observou~se uma queda·vertiginosa na
dotação orçamentária para C&T. Agora que a arrecadação
está caindo, todas as áreas sofrem com isso, aumentando o
descrédito e a indignação em relação à política económica
do Governo, e acentuando o esvaziamento das instituições
_públicas de ensino e pesquisa. O Brasil deslizou para o aban~
dono, cada vez maior, da investigação e da formação e aprovei~
tamento de pessoal, para políticas de atrelamento ao mercado
de curto alcance, transformando o pesquisador em mero assessor ou executor de decisões tomadas fora do âmbito científico.
É preci_so resgatar a ciênciã natural deste inaceitável Processo de decadência e assegurar_ o a:poio necessáriO ao desen~
- volvimento científiCo e tecnológico do País. Formular uma

política cie-ntífica, mas não sem antes resolver a- questãO dos
recursos e dos salários dos pesquisadores. Aí, então, poderemos ·pensar em promover o adequado equihbrio entre ciênCia
pura e aplicada, prestigiando todas as áreas do conhecimento
científico.
·
·
O equívoco maior do Governo foi desviar recUrsOs da
pesquisa básica para:· a aplicada, vOltada para a atiVjdade indus~
trial, quando hoje, diante da recessão, a preocupação principal
dos institutos de pesquisa é a administração de um orçamento
reduzido, que requer passes de mágica para cobrir a folha
de pagamento.
.
~N9~ últimos dois anos. desmontou~se o que era mo,d.erno
na área de pesquisa. Falta infra~estrutura para se fazer ciência;
e a C&T está em Situação ·ae penúria, tanto em relação às
universidades, que têm a função básica de proporcii::maiCoildições de trabalho Para o cientiSta, quanto em relaçãq a órgãos
como-o CNPq, responsáveis pelo financiamento das pesquisas
científicas. A curto prazo, são necessárias medidaS governamentais, como a liberação imediata de recursos, para que
o CNPq e a Finep atendam projetas e programas aprovados
e/ou inadiáveis (recursos, em parte, ainda de 1991), e a garan~
tia do Ministério da Economia de um orçamento mínimo em.er-gencial para custeio e capital do CNPq·e da finep-, para manter
o sistema vive até que a sitii3.ção financeira riteihore, ou que
se atinja a compreensão da importância da C&T para o-desenvolvimento nacional.
É necessário,.üuribém, que o FNDCT reassuma seu papel
fundamental. O FNDCT precisa ser imediatamente revisto,
para atingir patamares anteriores, e, parà. os institutOs de
pesquisa do CNPq, deve haver aperte de recursos - pois
representam os centros de referência em seus respectivos setores -, com a reavaliação da política de pessoal, para que
rece_bam gente nova. Sem verbas, os institutos abortam projetas que já consumiram tempo e dinheiro e, como falta tudo
nos centros de pesquisas, há inúmeros projetes parados_ â
meio caminho. Não basta "garantir a sobrevivência" dqs centros de pesquisa, conforme pretende o Secretário de Ciência
e Tecnologia, pois, se o GoVerno tem em niira a competitividade internaciOnal, deve saber que esse tipo de atraso
é irreinediavelmente irreversível.
Todo o esforço de construção de uma base científica e
técnica está sendo posto a perder pelo Governo Collor. Para
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1993, está previsto O iníciO de_ um programa de reestruturação
do se to r, dependendo da rearrumação fiscal do País. Neste
ano, a não-liberação das verbas previstas seiá maD.tida pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia, na otdem de 25% do
orçamento. No CNPq, não há dinheiro suficiente nem para
pagar os itens mais elementares, como serviços públicos e
de vigilância das unidades de pesquisa. Os recursos preVistos
seriam suficientes, mas o dinheiro efetiva:mente liberado não
corresponde ao que foi previsto no Orçamerito. Assim, está
ameaçada a manutenção do patamar de desenvolvimento conquistado._
O CNPq ainda não recebeu os recursos para pagar os
projetes aprovados em maio de 1991. Tais dados estão em
confronto com a proposta do Governo de estimular o desenvolvimento_da C&Tno País. Sem recursos, nãO há prioridades;
sem dinheiro, não se pode assegurar o comprimento, na prática, dos princípios que o Governo coloca, na teoria, de que
a C&T é prioridade estratégica para o País. Que se recupere
com u.rgência o FNDCT; que sejam implantados recursos nas
agências como o CNPq; que se cumpra o Plano_ Nacio_nal
de Informática; que sejani íniediatamente liberadaS aS: verbas
que vêm do exterior, a partir da aprovação dos contratos
internacionais; que seja restaurado o clima de confiança na
comunidade científiCa; que Sefa nOvamente atríbufdo aO setor
de C&T o papel relevante que lhe cabe no processo de transformação da sociedade brasileira - eis as prioridades para
a construção de um país de Primeiro Mundo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa reaJidade está
há muitos séculos dos nossos sonhos. O .Instituto_ VitatBrasU,
por exemplo, para citar um centro de pesquisaa.s muito próximo de todos nós, apesar de ter capacidade para suprir a demanda de vacina antitetânica, está com sua linha de produção
paralisada. Os cavalos, mal alimentados, não podem ser utilizados para a obtenção do aptídoto. O Instituto Vital Brazil
era superavítário até1989, quando a Central de Medicamentos
-CEME, do Governo Federal, deixou de çomprar seus medicamentos, passando a privilegiar fornecedores privados, com
preços até 60% superiores. Desde então, o Instituto foi praticamente desativado. Em seus depósitos, há cerca de 600 milhões de unidades farmacêuticas prontas, sem embalagem,
e Cr$20 bilhões em matéria-prima da CEME. O diretoi' comercial do Instituto_Vital Brazil, em entrevista rec_ente à ünprensa,
declarou que o Instituto poderia voltar a funcionar com o
investimento de um bilhão de cruzc:iros.
Outro problema que aflige o setor é a restriÇão -ele contratações e a queda do nível salarial dos pesquisadores, além
da falta de infra-estrutura e de recursos para o desenvolvimento de projetas. Com a política de restrição de contratações, as vagas geradas por aposentadorias ou pedidos de demissão não são preenchidas. Nos últimos _quatro anos, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada - !MP A perdeu 12
de seus 40 pesquisadores. Também os técnicos estão deixando
as instituições, em busca de melhores salários; os pesquisadores estão dando preferência_ às uniV"ei'Sidades estaduais.
Quanto aos bolsistas, não estão em melhor situação:- além
dos pagamentos atrasados, os valores estão cada vez mais
baixos.
Sr. Presídente, Srs. Senadores, esta é a maior crise da
C&T de que se tem notícia, e as maióies'-- dificuldades do
setor estão relacionadas com a execução do Orçamento, urna
. vez que o sistema de contigenciamentO utiliZado pelo Ministério da Economia bloqueia o dinheiro previsto -no Orçamen-
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to, e essa é uma das causas da distorção. O aperto das finanças
não justifica o abandono pelo Governo do de_yer constitucional
de apoiar esta área estratégica. AÕ invés de cortes e~ C&T,
o que o Brasil está a exigir são porcentagens crescentes de_
recursos do PIB para _a pesquisa científica e a aplicação tecnológica, inclusíve como subsídio para a superação da crise do
País.
--- o fundanlental é evitar a deStruição.-ainda que parcial.
-·do sistema de C&T já construído. O restabelecimento imediato de um fluxo de re_cursos contínuo e de intensidade adequada deverá ser seguido de um posicionamento claro sobre
a manutenção de uma política construtiva e estável. A partir
da sobrevivência -do sis_tema, novas idéias semp-re hão de surgir. Essa mudança é necessária, para que se possa promover
a capacitação do País na competição internacional.
São enormes as dificuldades que os institutos de pesquisa
e as universidades públicas estão enfrentando,_ e,._ para superá-las, algumas medidas governamentais são impres_cindíveís,
como efetivar ações_ concretas .visando ao fortc;tl~c.im~ntP do
FNDCT; estabelecer um cronograma _realista de deseoobQl_so
dos recursos governamentais~ pasSar as universidades_ para
o âmbito da Secretaria de Ciência e Túnologia da Presidência
da República; implantar uma política salarial equânime, que.
considere a competência e a experiência profissional de _técnicos e pesquisadores; elaborar um plano de desenvolvimento
da C&T para os próximos três anos; fortalecer de novo o
CNPq, retomando os programas de apoio à pesquisa, para
que se recuperem os recursos antes investidos nesse órgão
de fomento e hoje totalmente defasados; e preservar o pessoal
administrativO, técnico e científiCo-dos_ institutos de pesquisa.
Vencida a atual crise, a Se.cretaria de Ciências e Te.cnologia da Presidência da República poderá, então, lider_ar um
planejamento de longo prazo, para os próximos 10 a'20 anos,
com a participação da comunidade científica: e de outio!fSeto~
res da sociedade. Esse ·projetá poderá incluir medidas que
assegurem sua execução, sem alterações.decorrentes de fisiologismos, egocentrísmos ou injunções poríticas. - - S!. -Presidente, Si's. S"erüidOies, o atual Governo vem tratando o desenvolvimento científico e tecnológico como questão subalterna, com gravíssimos prejuízos para o patrimôilio
nacional. É urgente mudar essa situação e colocar a pesq-uisa
como _efetiva prioridade, mudando a postura do Governo frenw
te às questões-de C&T, para que a política nacional de C&T
.esteja comprometida com a realidade do País e com seu desenvolvimento.
Os grandes desafios que hoje se apresentam à Secretaria
de_ Ciência e Tecnologia- da Presidência da República são 9
de recuperar e ampliar o montante de recursos financeiros
para a C&T, reorganizar Osistema de financiamento e coordenação da pesquisa e da produção científicas no País, e fixar
políticas de articulação entre a produção de C&T e a sociedade
civil e governamental. É fundamental que as autoridades governamentais cornpre_endam que, para vencer esses desafios.
dependem da colaboração e da participação de_ toda a comunidade cientffica brasileira. t~o debilitada nos últimos anos por
ações e omissões desastrosas na área de C&T.
Os-cientistas brasileiros estão reivindicando simplesmente
re_cursos, para que pnssam conduzir o Brasil ao desenvolvimento. -Pelo menos, os recursos previstos no Orçamento,
para o CNPq e o FNDCT, precisa·m ser liberados em caráter
de extrema urgência. QualqUer demora poderá significar o
colapso de um sistem~ construído em quatro décadas. Para
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recuperar a credibilidade da área de C&T do Governo Federal, que está tão abalada, a Secretaria de C&T/PR deve adotar
medidas que levem à liberação das verbas que permanecem
contitigenciadas.
__ _

O Governo Federal bem cOnhece o -CiiiriifiliQ i_~_er percorrido para interromper o processo de desttuiÇãO do sistema
de C&T, liberando verbas para os projetós já aprovados,
garantindo o fluxo contínuo de liberação de recurs9s, in~ciando
a recuperação das universidades públicas c_ dos institutOs de
pesquisa, valorizando os docentes qualifiCados, pesquisadores
e técnicos com salários condizentes, e -iilcentivando os jovens
cientistas de reconhecido potencial, para não abandonarem
o País, seduzidos por melhores condições de trabalho e melho-·
res salários em instituições estn:ingeiras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se é este o camiilho a
ser seguido, se tudo está tão claro e é tão óbvio, o que nos
falta para atingirmos um noVo patamar no cenário niundial,
onde transitam as grandes potências? Falta-nos seriedãde e
planejamento, falta-nos investir na co:inpetênciá e -na -capaci~
dade das universidades e dos institutos de pesquisa. Falta-nos
a convicção -de que apenas a modernidade em C&T poderá
proporcionar a integraçã_o rápida da indústria e -da ciência
na economia nacional e mundial, com a introdução de novas
relações entre a pesquisa básica e a tecnologia._

Durante o discurso do Sr. Nelson Wedekim, o Sr.
Francisco Rollemberg deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luddio Portel/a, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIOENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador FranciSco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PF_L~- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, durante a Guerra do Paraguai_ na __m_anhã_ de 11 de
junho de 1865, a divisão naval brasileira, sob o comando
do chefe de divisão Francisco Manuel Barro_so e composta
pela fragata Amazonas, os vapores Jequitinhonha e Beberibe
e as canhoneiras Parnaíba, Belmonte, Araguary,)piranga,
Mearin e Iguatemy. foi tqm_a_da de surpresa, de fogos abafados,
ficando à mercê· da esquadra paraguaia e de sUa forte bateria
mascarada na foz do Riachuelo.
Ao escurecer depois de oito horas e meia de combate
era vitoriosa, tendo escapado à luta, bastante danificados,
apenas quatro navios inimigos.
Para esta vitória decisiva, a mais iri:tportante de toda a
campanha concorreU poderosamente o relance tátk:o de Barro-so, que, com a proa do Amazonas, conseguiu inutilizar
sucessivamente três das melhores unidades paraguaias.
Teve Riachuelo como conseqüência estra-tégica o predomínio por nossas forças das águas do Paraná e Paraguai, estabelecendo nossa supremacia naval na sanguinária cOntenda. Aliada a bravura de nossos homens e a hã.bilidade na
condução da batalha de Ba_rroso, futuro Almirante de nossa
marinha de Guerra e Barão de Amazonas existia já a nossa
indústria de construção naval.
Segundo o Embaixador Manoel Pio Corrêa, a construção
naval no Brasil tem uma longa história e honrosas tiadiç9es.
Deu início no estaleiro civil de Ponta D' ôreia ~m Niterói,
ainda existente sob o nome de "Estaleiro Mauá", no século
XIX a construção de barcos a vapor.
Em 1843 o Arsenal da Marinha do Rió- de Janeiro lançava
o Navio --;Transporte a vapor Thethys.
5
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De 1850 em diante, enquanto o Governo Imperial adquiria no estrangeiro, para as necessidades das operações no
Prata, fragatas e corvetas a vapor, a indústria naval contribuía
para o aparelhamento da Esquadra fornecendo outras unida~
des a vapor, movidas a rodas, enquanto o Arsenal de marinha
continuava a constnijr, por seu lado, navios movidos a hélic_e,
de casco de ferro, inclusive encouraçados e monitores, fabriM
cando também as máquinas para os mesmos:
_
Somos os herdeiros dessa longa tradição, que reflete uma
imperioSa vocação do Brasil como potência marítima e aCOrde
às necessidades geopolíticas, estratégicas e económicas de nosM
sa Pátria, cuja segurança,·prosperidade e soberania dependem
hoje do livre uso das rotas marítimas que transportam mais
de 90% de nosso comércio eXterior, -e da proteção dessas
rotas e de nossas extensas costas, prolongadas pela faixa de
nosso :inar territorial e da zona contígua onde há também
direitos e íriteresses a resguardar.
·
Basta um relance de. olhos sobre o mapa do Brasil para
se ter uma idéia exata de sua extensa linha de fronteiras,
para cuja defesa tem a Nação que contar com o seu poderio
naval. A costa do Atlâ_l!tico é por si só, imensa e, entretanto,
compreende apenas uma parte da zona, que tem de ser fiscaliM
-zada pelos navios brasileiros. Os distúrbios que ocorreram
recentemente na Colômbia, Venezuela, exigem uma vigilância
constante nas águas da regiã<? de fronteiras para a defesa
dos interesses brasileiros, bem como exercer o controle do
extenso Amazonas e seus tributários.
De ano para ano, a responsabilidade do Brasil nestes
póntbs tem aumentado, devido ao maior valor adquirido pelas
riquezas naturais daquelas regiões tornando-as mais fáCeiS e
rapidamente acessíveis.
Para atender a esses requisitos de nossa soberania Nacional necessitamos de meios flutuantes adequados, tanto militaM
res quanto mercantes. Para dispormos de um poder marítimo
adequado à nossa presença econômica e política no continente
e no mundo.
Ainda segundo o Embaixador Manoel Pio Corn::a, é imM
portantíssirria a inferrelação entre a indústria de construção
navaLe a Marinha de Guerra.
Em todos os países onde há construção naval desenvolvida, a Marinha de Guerra sempre foi, historicamente, um
esteio considerável da atividade da indústria, com benefício
mútuo na aquisição e desenvolvimento de experiêiiclã.-Uma política orçamentária que consideie os gastos com
ã Marinha de Guerra Como uma carga de custoS sem proveitos
é uma política singularmente míope, necessitando de lentes
de contato - com a realidade. As encomendas de meios
flutuantes para a Marinha de Guêrra geram receitas para o
Tesouro através da tributação arrecad3da dos estaleirOS e dOs
seus fornecedores_, da tributação direta que o Estado cobra
sobre a renda dos acionistas e funcionáriOs, e da indireta
que incide sobre o consumo das dezenas de milhares de pessoas
remUnerãâas pelas mesmas indústrias. Pensemos também, nos
enormes prejuízos que a Marinha, com meios adequados,
pode evitar pela repressão ao contraballdo, que sonéga receita
ao Tesouro, e à pesca pni:datória que destrói predosos recursos
do mar.
Nenhu.ma nação conseguiu ao longo de tod-a -}úsiória
Mundial, ter expressão no comércio marítimo internacional
sem uma grande frota mercante, e sem um Poder Naval capaz
de apoiar e defender eficazmente os seus interesses rriarítimos,
na paz e na guerra.
·
· ·
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quadrilpa, deteniJ.inada a aproveitar_ cada oportunidade para
a promoção do saque e da e_xploração da socie_dade e de seus
recursos.
Nesse espaço, ocorre uma inversão na ordem das coisas:
antes mesmo da apresentação de evidências, quase todos têm
a certeza da identidade_dos ladrões, a quem se lança veredicto
inquestionável, o da condenação."
São afirmações_ essas, Sr. Presidente, de profundo _respeito à verdade_ e_ à honra das pessoas, quer as _rn~li~ siJ11ples,
quer as mais alcandoradas, que ocupam cargos públicos ou
_
_
·
privados.
.
_ _ __ _ _
_____ A i~prensa não pode -caíT na tentação fácil de aderir
ao e_spalhafato leviano e ao _escândalo nãu provado, para agradar e vender. "Os corações da multidão humana. adoradora
dayitória, podem embevecer-se. nos espetáculos da ferocidade
e do_egoísmo" --dizia Rui Barbosa -mas nada resiste à
humildade e à verdade, pois quando esses mesmos corações
humanos se descobrem ludibriados, vingam-se impiedosamenO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
- ·te com o desprezo e o abandono.
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
Parabéns, portanto, ao Senhor Mário Vítor Santos, pelo
en~~n_al"ll:e_nto de verdade e de autêntico jornalismo que proporM
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO_. Pmnuncia o secionou a tOdOs nós brasileiros..
- - - - ~
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senªdore.s, A
Era o_ que tinha a dizer. -Senador Od~cir SQares.
Folha de S. Paulo, no dia 27 de maio último, em reportagem
de grande e duradoura repercuss-ão, acusou a Caixa Econômica Federal de favorecer a construtora Súveng-Civjlsan,
DOCUMENTOS A Qf,JJ; SE REFERE O SENADOR ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
agraciada, segundo esse diário paulista, com_ um: c:réclito-relâmpago, destinado a obras.d_e_s_an_e_a_m_entO nO Ligo "ParàõOã.
Bastou a solicitação do Governo do Disttí1"Q -.f~r.<!L para
Brasília, 7 de junho de 1992.
que o referidQ _empréstimo fosse liberado em quinze dias,
Senhor
Parlamentar
Excelenstíssimo
quando transações desse gênero exigem um tempo de, aproxiFaço chegar às suas mãos artigo sob o título "A Malhamadamente, seis meses.
ção", publicado na Folha de São Paulo, no último dia 7 de
Na ocasião, era Presidente da Caixã Económica Federal
junho, onde o "ombusdsman" Mário Vitor Santos, daquele
o Senhor Lafaiete Coutinho - atual Presidente do Banco
jofnal; faz justiça á CEF a respeito da acusação infundada
do Brasil- e supostamente indicado para o cargo pelo Senhor
feita à Instituição no "affair" PC- Pédro Collor sobre crédito
Paulo César Farias.
dito relãritpágo que teria sido concedido no praso de 15 dias
Em resposta àquela matéria, o Senhor Álvaro Mendonça,
à Construtora Serveng-Civilsan, para obras no Lago Paranoá.
atual Presídente da Caixa, contestou a reporf3.gem- e encami_A_ CEF, na ocasiãO, ehvioü resposta escrita-~ao-jofl:rttl,
nhou documentos demonstrativos de que o mencionado crédimostrando d:iSU3. lisuia- erri tOdos os procedimentos administo fora solicitado com cinco meses de antec;edência e não
t!.átiVóS- e OperaCionais~·- --- ·-· - - -- -·o
apenas quinze dias antes.
Ál_varo
Me~donça
Júnior~
Presidente,
Equivo-cou-se a Folha, pois não analisara corretamente
as informações; aliás, além de não analisá-las corretamente,
A Malhação
baseara-se em notícias não completas.
Mario Vitor Santos
Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero,
desta Tribuna, expressar meus mais sinceros encômi_os ao jorM
Numa época em que o jornalismo investigativo desafia
a habilidade e estômago de repórteres para a garimpagem
nalista Mário Vítor Santos.~ om.b:udsman Q.a Folhª_ ~ que,
em artigo publicado pelo referido jornal no dia_7-6-92. com
ddnformações em ambientes que mais se asse_melham a pântanos ~ lamaçais_, mais do que nunca a imprensa precisa vacihonestidade e competência, critic-ou a Folha pelo açodamento
com que tratou o episódio. Posicionamentos coriiõ--õs -dO se~ -nar_.:se ~COfitta atitudes preconcebidas que a levem__a relaxar
em procedimentos técnicos básicos e fundamentais para sua
nhor Mário Vítor Santos merecem respeito e, acatamento de
todos os brasileiros, porque são posicionamentos- que recupe- - credibilidade.
Vive:..se no tenipo em que se forma uma unanimidade
ram o respeito, educam para a seriedade e formam para a
em tornç_ da simplóri~ _concepção de que o governo não é
verdade.
_
Diz-o Senhor Mário Vítor Santos; '.'numa época em que· nada mais do que a forma de organização assumida por uma
o jornalismo investigativo desafia a habilidade -e o estômago- quadrilha determinada a aproveitar cada oportunidade para
a promoção dO saque e da exploração da sociedade e_ de seus
dos repórteres para a garimpagem de informaçõe' sem ambienrecursos.
tes que mais se assemelham a pântanos e lamaçais, mais do
·Nesse espaço, ocorre uma inversão na ordem das coisas:
que nunca a imprensa precisa vacinar-se contra: atitudes_ preantes mesmo da apresentação de evidências quase todos têm
concebidas que a levem a relexar em procedimentos técnicos
a;certeza_çla ideptida,çle dos ladrõ_es, a q_uem se_ la_I)._ça veredicto
básicos e fundamentais para a sua credibilidad_e.
inquestionável, o da condenação.
Vive-se no tempo em que se forma uma_ unanim_i_d_ad_e
_ ___
.
em torno da simplória concepção de que o governo não é
Que o cidadão comum tires suas conclusões é n_aturã.f.
nada mais do que a forma de organização assumida por uma
O perigo é quando ela se. avoluma a ponto de se tornar "verdaSrs. Senadores, diante do exposto, chamo a atenção para
a situação de nossa Marinha de Guerra- ó dia de hoje, em
que se homenageia essa força de guerra, relembrando o momento histórico glorioso que foi Riachuelo _e o patriotismo
pertinaz de Barroso e seus bravos.
Uma marinha que está com o mínimo de recursos orçamentários, sem poder desenvolver adequadamente sua honrosa função, seus homens em dificuldade para com seu sustento, sem perspectivas.
Chamo a atenção tamb~m para nossa secular indústria
de construção naval, sucateada devido a nossa situação econó_
mica, nunca resolvida a sério~
Srs. Senadores, quando poderemos ouvir como outrora
o orgulho do brado Rumo ao mar".
Era o que tínhamos a dizer.
Sala das Sessões, de junho de 1992. ____,.Senador Francisco
Rollemberg.
H

O-

__

_
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de" consagrada. Aí, se não se redobram os cuidados técnicos
no modo de produção do jornal, o risco_ de errQ _torna~se
enorme.
A medida da competência jomá.Hsiica -deixa de_ser achecagem de informações, a audição dos dive.rsos.lados de uma
notícia e o ceticismo em ·relaçãõ à üriãnTrtiidade nacional, para
em seu lugar surgir uma corrida para oferecer se-rri mais delongas o que todos querem, os nom~s dos "~o~ruptos" a serem
oferecidos à apoteótica execraÇão naclõhãl.
Em reportagem que mereceu manchete nó dia 27 de maio,
e cujas repercussões se estenderam até a semana passada,
a Folha acusou a CEF (Caixa Económica Federal) de beneficiar a construtora Serveng--civilsan, citada por Pedro Collor
nas denúncias contra o empresário Paulo César Farias, o PC.
Segundo a reportagem da Folha, uma obra da empreiteira
fora agraciada com um créâito-relâmpago dei CEF destinado
a obras de saneamento no lago Paranoá e liberado apenas
quinze dias após sua requisição pelo governo do Distrito Federal. Empréstimos do tipo levam normalmente até seis meses
para serem liberados.
Um detalhe realçava as cores da história:- o presidente
da Caixa à época do pedido de empréstimo era Lafaiete Coutinho (hoje presidente do Banco do Brasil), que supostamente
fora indicado para o cargo pelo personagem mais execrado
hoje em dia no Brasil, o PC. O_ caso cabía como unia luva para a Folha, que tentava
recuperar o terreno que havia cedido. junto com os outros
jornais diários, à revista "Veja". Ocorre que o jornal não
checou corretamente as informações que veiculou. No dia
seguinte, o caso que poderia vir a redimir ó jóriiãl no-caso
PC Farias simplesrrleilte desapareCeu da primeira página. No
Painel do Leitor da Folha, uma carta do atual presidente da
CEF~ ÁlVaro Mendon-ça, contestava a reportagem. Den1re
outras demonstrações, Mendonça afirmava que o empréstimo,
como demonstravam d_ocumentos anexados à carta, fora solicitado com cerca de cinco meses de antecedência à -sua liber.ação
em lugar dos quinze dias que a Folha informara.
A resposta dos jornalistas que apuraram a reportagem
não chega a refutar as alegações de Mendonça. Admite ii:iiplicitamente que o jornal teve acesso a apenas parte das informações sobre o assunto. AléD;l da resposta, o fato de a Folha
a partir daí ter praticamente enterrado o assunto representou
uma outra admissão do equívoco.
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Apenas um personagem não ficou satisfeito com o desfecho, o ex-presidente da Caixa, Lafaiete Coutinho. Ele se
achou inju~tamerite atacado, com as insinuações presentes_
na reportagem de que participaria de um esquema para apressar liberações de verbas oficiais para a empreiteira serveng-CiVilsan em troca de propinas.
Segundo Coutinho, a Folha não o ouviu quando publicou
as aCusações e não reconheceu o erro quando houve o desmentido. O episódio ilustra que o direito de resposta executado
no jornal na maioria das vezes não repara co'm a mesma intensidade os danos morais impingidos a pessoas citadas no noticiário, principalmente, hoje em dia, se elas pertencerem ao combalido governo Collor.

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr.
Luddio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (FranciscoRollemberg)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18h30min., com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 202, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 202; de
1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando,
. nos termos regimentais, a transcriçãO, ·nos Anais do Senado
Federal, da matéria publicada na Revista Veja, de autoria
do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, sob o título "O
Poder d_o Congresso", edição de 29 de abril de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Nada
mªis havendo a trat~r, declaro enc~rrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

Ata da 1153 Sessão, em 11 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Pre.çidência do Sr_ Francisco Rollemherg
ÀS 18 HORAS F .111 MINlrrOS, AC'HAM-W7 PRF- C'amata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolcao - llumherto Lucena - Iram Saraiva - lrapuan
SFN11iS OS SR.~. SIINAIJCJR/ 1S;
C'.osta Júnior - Jol!o Calmem - Jollo França - Jollo Rocha
Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Jonas Pinheiro - JoAAphat _Marinho - JOI\l! Eduardo - Aluizlo Be7.erra - Ama1:onino Mendes - Amir I ando - Jooé Paulo lliROI - JOI\l! Richa - JOI\l! Sarncy -Júlio CamAurco Mello - Beni Vera.• - Carlos De'Carli - Cid Saboia pos - Jutahy Magalh!les - I avoisicr Maia - I.ouremherg
de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - l>ivaldo Nunes Rocha ~ l.ourival Baptista - I.ucfdio Portella Suruagy - Eduardo Suplicy - Flcio Álvares - Hnéa.• Faria Magno Bacelar - Mansuelo de Lavor - Marco Macicl - Esperidiao Amin - l'piHicio Cafeteira - l·laviano Melo - Mllrio Covas - Maurfcio Correa - Mauro Benevides Francisco Rollemherg - Garibaldi Alvea Filho - GerRon Meira Filho- Moisês A~rao - Nalmr Júnior- Nelson We-
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dekin - Ncy Maranhao - Odaoir Soares - Onofre Quinan
- Pedro Simon - Rachid Saldanha Dcl7i - Raimundo Lira
- Ronaldo Aragllo - Ronan Tito - Ruy Hacclar - Tcotonio
Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ·- A-Tista
de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores.
Havendo número regimental,_ declaro ~bert~_a _ses~ão. __
Sob a proteção de Deus, iriiciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 400, 0El992
Requeremos urgência, nos termos do art._33_6, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício no sn/92, do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, solícitaõ.dO autorização
do Senado Federal para_ emissão e colocação no me~d_o das
LFT/RS, vencíveis no 2~ semestre de 199~r --------.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Jonas Pinheiro
- Eduardo Suplicy - Humberto Lucena - Marco Maciel
- Maurício Corrêa.
REQUERIMENTO.N• 401, DE 1992
Requeremos urgência, nos te~mos do ar~. ~36~ alín~a c,
do Regimento Interno, par~ o Projeto de Resolução n~ 29,
de 1991.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. - Jutahy Magalhães- João Rocha- Marco Maciel- Aureo Mello- Maurício Corrêa.
- O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Os requerimentos lido serão votados após a Ordem do Dia, na
forma do arL 340, II. do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de resolução que _sreão lidos pelo
Sr. 1o Secretário. -

Junho de 1992

Substituto por ele designado, presidir o inquérito inStãutado
para apuração dos fatos.
§ 19 Serão observados. no inquérito, o Código de Processo Penal_e os regul<;tment9s policiais do Distrito Federal,
_
no -que coubei. ·
§ 29 O -presidente do inquérito poderá solicitar a cooperação técnica de órgão_s policiais especialfiados ou requisitar
servidores de seus quadros para auxiliar sua realização.
§ 39 Servirá de escrivão funcionário estável do Senado,
designado pelo presidente do inquérito.
§ 49_ O inquérito será enviado, após sua conclusão, à
autQridade_ <:ompetente.
§ 59 Em caso de flagrante de crime inafiailçável, realizar-se-á a prisão do agente, que será entregue, co~ o auto
respectivo, ao Pi"esiâente do Sellãd.O, ateridendO-se nesta hipótese, ao prescrito no art. 53, § 3'", da Constituição Federal.
Art. & Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7ç Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, justificação oral de junho de 1992. - Senador Humberto Lucena.
(Às--Comissões de Constituição Justiça e-Cidadania
e Diretora.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 30, DE 1992
Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar.
CAPÍTULO I
Dos Deveres Fundamentais do Senador

Art. !9 No exercício do mandato, o Senador atenderá
às prescrições constitucionais e-regimentais e às contidas nc;;ste
Código, sujeitando-se aos procedimentos e medidas disciplinare_s nele previstos.
São lido os seguintes:
Art. 2~ São deveres fundamentais do Senador:
I - promover a defesa dos interesses populares e nacioPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1992
nais;
Dispõe sobre a Corregedoria Parlamentar.
II - zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional
e legal do País, particularmente das instituições democráticas
O Senado Federal resolve:
e representativas, e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
Art. lo A Mesa designará, logodepois de elei_tQ,_quatro
III - exercer o mandato com dignidade e respeito à
de seus membros efefívos como CoiregidOr Córiegedores
coisa pública e à vontade popular;
Substitutos.
IV- apresentar-se ao Senado durante as sessões legislaArt. 2<:> Compete ao corregedor, ou Corregedor Subs- _
tivas ordinária e extraordinária e participar das sessões do
tituto:
I - promover a manutenção do decoro, da qrd~IlJ. e _ Plenário _e _das reuniões d_e Comiss~o ~d~_que seja membro,
3.Iém das seSsões- Conjuntas do Congresso Nacional.
da disciplina nõ âmbito dÕ Senado Federal;
II - dar cumprimento às determinações da Mesa refeCAPÍTULO II
rentes à segurança interna e externa da Casa;
____ _
Das
Vedações
Constitucionais
III - supervisionar a proibição de porte de arma, com
poderes para revistar e desarmar;
Art. 3? É expressamente vedado ao Senador:
IV - fazer sindicância sobre denúnCias de ilícitos no
I -desde a expedição do diploma:
âmbito do Senado, envolvendo Senadores.
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de econoArt. 3~>- --0-Correge~~r poderá, obse~v.':lÇio~ os preceitos
regimentais e _as orientações da Mesa, baixar provimentos
mia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
no sentido de prevenir perturbações da ordem e da_disciplina
no âmbito da Casa.
___ b) _ac_eitar ou- exercer cargo; fuhÇãO ou emprego reiiriune-:
Art. 4'' Conipete aOs COrregedoreS Sit_~stitut().S,._substi- _ r_a_9Q_,jpclM_s_ive_ o_s d_e que seja demissível ad nutum, nas entidatuírein- o CorregcidOr ~m seus eventuàis trripé-dinleiiiOS,- d-e
des constantes da alínea anterior;
acordo com a ordem de precedência dos respectivos cargos
II -desde a posse:a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa
na Mesa.
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica
Art. 5" Em caso de ~elito cometiqo--'por Senador nos
edifícios do Senado, caberá ao Corregedor, ou Corregedor
de direito público, ou nela exercer função remunerada;

e
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b) ocUpar carga-ou função de que seja demissível ad
nutum, nas entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que sejalíffefessáda qualquer das
entidades a que se refere o inciso I, a;
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo (CF, art. 54).
··
§ 19

Con-Sid_er_am~se __incluídas

nas proibições previStaS

nas alíneas a e b do inciso I e a e c do inciso II, para os
fins de presente Código de Ética e Dccoi_O P_artamen_tar_. pessoas jurídicas de direito privado controladas pelo Poder Público.
§ 29 A proibição constante da alínea a do inciso I compreende o Senador, como pessoa física, ou cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamentc por eles
controladas.
§ 3'~ ConSideram-se pessoas jurídicas às quais se aplica
a vedação referida na alínea a, do inciso II, para os fins do
presente Có_digo, -õs Fundos de Investimentos Re_gionais e
Setoriais.
CAPÍTULO lii
Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar
Art. 4'' É, ainda, vedado ao Senador:
I - celebrar contrato com instituição financeira controlada pelo Poder Público, incluídos nesta vedação, além do
Senador como pessoa físiCa,- seii Cdnjuge- ou compatlheira e
pessoas jurídicas difcta ou íildirctarnente por ele controladas;
I I - dirigir ou g6rir empresas, órgãos e meios de comunicação, considerados como tal pessoas jurídicas que indiquem
em seu objeto social a exec:ução de serviços de r~diodifusão
sonora ou de sons e imagens;
III - praticar abuso do poder económico nO pfocesso
eleitoral.
§ 1o É permitidO -ao senador, bem-como a __seu cônjuge
ou companheira, movimentar contas e manter cheques especiais ou garantidos, de valores correntes e contrato de claúsulas
uniformes, nas instituiÇões financeiras referidas no inciso I.
§ 2~ Não se incluem na proibição constante do incisO
II a direção ou gestão de jornais,-editoras de livros e similares.
Art. 5o -Considera--se incompatível com a ética e __o_ decoro perlamentar:
I - o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas
aos membros do Congresso Nacional (CF, art. 55,§ 19);
II - a percepção de vantagens indevidas (art. 55, § 1~
da Consti~uição Federal), tais como doações, benefícios ou
cortesias de empresas, grupos económicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes sem valor económico; -- --III- a prática de irregularidades graves no desempenho
· do mandato ou de encargos decorrentes
Parágrafo único. Incluem-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo:
I - a atribuição de dotação Orçamentárla,-Sob a forma
de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica,
a entidades ou instituiçõeS-das quais partiCipe-,,- Senador, seu
cdnjuge, companheira ou parente, de uin ou de outro, até
o terceiro grau, bem como_ pessoa jurídica direta ou indiretamente por elas controlada, ou ainda, que apliquem os recursos
recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente
às suas finalidades_ estatutárias;
II - a criação ou autorização de encargos -e-m termos
que, pelo seu valor ou pelas características da empresa ou
entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos.
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CAPÍTULO IV
Das Declarações Públicas Obrigatórias
Art. 6? O Senador apresentará ao Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar as seguintes declarações obrigatórias
periódicas, para fins de ampla divulgação e publicidade:
I - ao assumir o mandato, para efeito de posse. e noventa
dias antes das eleições, no último ano da legislatura: Declaração de Bens e Fontes de Renda e Passivos, incluindo todos
os passivos de sua própria responsabilidade, de seu cônjuge
ou companheira ou de pessoas jurídicas por eles direta ou
indiretamente controladas, de valor igual ou superior a sua
remuneração mensal como Deputado;
II - até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do
prazo para entrega de Declaração do Imposto de Renda das
pessoas físicas:_ Cópia de Declaração de Imposto de Renda
do Senador e do seu cônjuge ou companheira;
III - ao assumir o mandato e ao ser indicado membro
d:e Comissão Permanente o mandato ou Teinporária da Casa:
Declaraç~o de Atividades Económicas ou Profissionais, atuais
ou antenores, ainda que delas se encontre transitoriamente
afastado, com a respectiva remuneração ou rendimento, inclusive quaisquer pagamentos que continuem a-- ser- efetuados
por antigo empregador;
IV - durante o exercício do mandato, em Comissão
ou Plenário, ao iniciar-se apreciação de matéria que envolva
diretamente seus intereses patrimoniais: Declaração de Interesse, em que a seu exclusivo critério declare-se impedido
de participar ou explicite as razões pelas quais, a seu juízo,
como legítima sua participação ·nà discussão de votação.
§ 19 Caberá ao ConseTho de Ética e Decoro Parlamentar diligenciar para a -publicação e divulgação das Declarações
referidas neste artigo, pelo menos nos seguintes veículos:
I - no órgão de publicação oficial - oride será feita
sua publicação integral;
II -em um jornal diário de grande circulação no Estado
a que pertença o Parlamentar- em forma de aviso resumido
da publicação feita no órgão ofieiã.l;
Til - no Programa "Voz do Brasil/Senado Federal na
forma do inciso anterior.
_§ 2~- Sem prejufzo do disposto no parágrafo anterior
poderá qualquer cidadão sOlicitar diretamente, mediante requerimento à Mesa da Câmara, quaisquer -informações que
se contenham nas Declarações apresentadas pelos Senadores._
CAPÍTULO V
Das Medidas Disciplinares
Art. 7~ As medidas disciplinares são:
a) advertência;
b) censura;
c) perda temporária do exercício do mandato;
d) perda do mandato.
Art. s~ A advertência é medida disciplinar de competência do Presidente do Senado, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão.
Art._ ~ _ A censura será verbal ou escrita.
_ § 1~ A censura yer_bal_ será aplicada pelo Presidente do
Senado, do Conselho de Ética_ ou de Comissão. no âmbito
desta, quando não couber penalidade mais grave, ao Senador
que:
I - deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao. mandato ou os preceitos do Regimento Intçmo;
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hipóteses do art. 17, quando o processo tem origem no Conselho.
Art. 15. Recebida a representação, o Conselho obs_eyvará os-seguinteS procedimentos:
I - o Presidente_ do Conselho, sempre que considerar
necessário, designará 3 (três) membros titulares do mesmo
paTa compor comiSsão de -inquérito destinada a promover as
devidas apurações dos fatos e das responsabilidades;
II- constituída, ou não, a Comissão referida no inciso
_a.nterior, será ofereciçla,. cópia da representação ao Senado,
que terá o prazo de cíná> sessôes ordinárias para ·apresenta-r
defesa escrita e provas;
III -esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o
Presidente do Conselho nomeará defensor dativo para afere- &:..la, reabrindo-lhe igual prazo;
IV- apresentada a defesa, o Conselho ou, quando for
o caso, a comissão de inquérito, procederá as diligências e
a instrução probatória que entender necessárias, findas as
quais proferirá parecer no prazo de cinco sessões ordinárias
-do Senado, salvo na hipótese do art. 19, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento da mesma,
oferecendo-se, na primeíra hipótese. o Projeto de Resolução
apropriado para a declaração da perda do mandato ou da
suspensão temporária do exercício do mandato;
V- em· caso de pena de perda do mandato, o parecer
do Conselho de Ética será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Redação para exame dos_aspectos constituArt. 11. Serão_ punidas com a perda do mandato:
cional, legal e ju-rfdico, o q1Je- deverá ser feito no prazo de
I - a infração de qualquer das proibições_constitucionais
ciuco ses_sões ordinárias;
referidas no art. 3o deste Código (CF, art. 55);
VI- concluída a tramitação no conselho de Ética e na
II - a prática de qualquer dos a tos contrários :\ ética
Comissão
de Constituição e Justiça ,e de Cidadania, será o
e ao decoro parlamentar capitulados nos arts. 4" e 5" deste
processo encaminhado à Mesa do Senado e, uma vez lido
Código (CF, art. 55);
no· expediente, será publicado no Diário do Congresso e distriIII- a infração do díspçsto nos incisos III, IV, V e VI
buído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.
•
··
· ·
do art. 55 da Constituição.
Art. 16. É facultado ao Senador, em qualquer caso,
constituir advogado para sua defesa, a este assegurado atuar
CAPÍTULO :VI
em todas as fases do processo.
Do Processo Disciplinar
Art. 17. Perante o Conselho de Étíca e Decoro Parlanlentar, poderãO Ser difetamente o·rereci_9as,__ por qualquer
Art. 12. A sanção de C[UC trata o art."lO
decidida
parlãmentar, cidadão ou pe-ssoã:-jllrídica, denúncias relativas
pelo-Plenário; em escrutíniO secreto e por-maiOria siinj)Ies,
ao descumprimento, por Senador, de preceitos contidos no
mediante provocação da Mesa. do_ Conselho de Ética ou de
Regimento Interno e _ nes!e Código.
Partido Político representado no Con_gresso_Na~ional, _na forma prevista nos arts. 14 e 15 excetuada a hipótese do parágrafo
§ 19 Não serão recebidas denúncias anónimas.
único deste artigo.
§ 2" Recebida a denúncia, o Conselho promoverá apuParágrafo único. Quando se tratar de infraçãO ao inciSo
ração preliminar e sumária dos fatos, ouvindo o denunciado
V do art. 10, a sanção será aplicada, de ofício, pela Mesa,
e providenciado as díligências que entender necessárias, denresguardado, em qu~lquer caso, o princípio da ampla defesa.
tro do prazo de trinta dias.
Art. 13. A perda do mandato será deci_dido peloPleon~~
§ 39 Considerada procedente denúncia por fato sujeito
rio, em escrutínio secreto e p()r _maiori~_-ªbsoll:lta de v9tos,
a medidas previstas nos arts. s~ e 9~ deste Código, o Conselho
mediante iniciativa:· da Mesa~ do Conselho de Étíca-e DeCoro
promove-rá sua aplicação, nos termos ali estabelecidos. VerifiParlamentar ou de Partido PolítiCo represen"fado no Congresso
ca,ndo tratar-se de infrações incluídas entre as hipóteses dos
Nacional, na forma prevista nos arts. 14 e 15 (CF, art. 55,
-arts. 10 e 11 procederá na forma d? art. 15.
§ 2•).
§ 4~ Poderá o Conselho, independentemente de denúnParágrafo único: Quando se tratar de_ infração aos incicia o_u representação, promover a apuração nos termos deste
sos III, IV e V do art. 55 "da Constituição, a sa_nção se_rá
artigo, de ato ou omissão atribuído a Senador.
aplicada, de ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer caArt. 18. Qua-ndo um Senador for acuSado por outro,
so, o princípio da ampla defesa.
no
curso
de uma discussão ou noutra circunstância, de ato
Art. 14. Oferecida representação contra Senador por _
que ofenda sua honrabilidade, pode pedir ao Presidente do
fato sujeito à pena de perda do mandato ou à pena de perda
Senado, _do Conselho de Ética ou de Comissão, que apure
temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo Plenário
a veracidade da arguição e o cabimento de sanção ao ofensor,
~o Senado, será ela iniciãlmente encaminhada, pela Mesa,
no caso de improcedência da acusação.
ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ressalvadas a-s
II- praticar atas que infrinjam as regras de boa conduta
nas dependências da Casa;
-III - perturbarar a ordem das sessões ou das reuniões.
§ 2~ A censura escrita será impoSta PelO Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar e homologada pela Mesa, se outra
cominaÇãõ mais grave não couber, ao Senador que:
I - usar, em discurso ou proposição, de expressões aten~
tatórias do decoro parlamentar;
I I - praticar ofensas físicas ciu-riiorais, a-qualqUer pessoa,
no edifício do Senado, ou desacatar, por -atas ou palavras,
outro parlamentar, a Mesa ou Comis-são, ou os:-respectivoS
Presidentes.
Art. 10. Considera-se incurso na sanção de pei-da temporária do exercício do mandato, quando não for aplicável
penalidade mais grave, o Senador que-:
I - reincidir nas hipóteses do artigo antecedente;
II -praticar transgressão grave ou r~iterada aos preceitos
do Regimento Interno ou deste Código, especialmente quanto
à observância do disposto no art. 6~;
III - revelar conteúdo de debates ou deliberações que
a Câmara ou COriiisS-áo haja resolvido devam tíCar -secretos;IV -revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental;
V- faltar, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas óu a quarenta e cihCó IDtêfCãTãdas, deiltro
da sessão legislativa ordinária ou extraOrdinária.

será
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Art. 19. As apurações de fatos e de responsabilídades
previstos neste Código poderão, quando a sua natureza assim
o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades
policiais, por intermédio da Mesa do Senado, caso em que
serão feitas as necessárias adaptações noS procedimentos e
nos prazos estabelecidos neste Capítulo.
Art. 20. O processo disciplinar regulamentado neste
Código não será interrompido pela renúncia do _Senador ao
seu mandato, nem serão pela nlesma elídidas as sanções eventualmente aplicáveis ou seus efeitos.
Art. 21. Quando, em razão das matéiias reguladaS neste Código, forem injusüiffieiite-ã:fiiigidas a honra ou a imagem
da Casa, de seus órgãos õu de qualquer dos seus membros,
poderá o Conselho de Ética solicitar á in!etVeOção à Mesa.

CAPÍTULO VII
Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
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CAPÍTULO Vlll
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 26. O Orçamento Anual do Senado consignará dotação específica, com os recursos necesS~rios à publicação
das Declarações Obrigatórias previstas tio art. 69
Art. 27__ Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as demais disposições em contrario.
Justificação Or_al

Sala das Sessões, 11 de junho de 1992. -Senador Humberto Lucena.
(Às Comissões de Constit~ição, Justiça e Cidadania
e Diretora.)

Art. 22. Compe-te ao Conselho de Ética e Decoro ParPROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1992
lamentar zelar pela observância dos preceitos deste Código
Dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador,
e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação
e dá outras providências.
da dignidade do mandato parlamentar no Se:Oãdo Federal.
Art. 23. O Conselho será_constiti.J."íQ_o pofCp.:iiílte--fuemO Congresso Nacional decreiã.:
.
bros titulares e igual número de s_uplentes, eleitos para manArt. 1" O exercício, no :território riacional, da profissão
dato de dois anos, observando, quanto possíve[~-0 princípio
,
de Decorador é privativo:
da proporcionalidad_e partidária e o rodízio entre Partidos
I - dos diplomados em cursos de Decorador ministrados
Políticos ou Blocos Parlamentares não representados.
por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhe§ P Os Líderes Partidários submeterão à Mesa os nocidos;
mes dos Senadores que pretenderem indicar para integrar
II-dqs diplomados em curso similar, no exterior, após
o Conselho, na medida das vagas que couberem ao respectivo
a revalidação de diploma, de conformidade com a legislação
Partido.
vigente;
§ 29 As indicações referidas no parágrafo anterior serão
III- dos que, possuidores de Curso Superior, embora
acompanhadas pelas declarações atualizadas, de cada Senador
não diplomados dos termos dos incisos I e II, venham exercell:indicado, onde constarão as informaçõ_es ref~rentes aos seus
do, comprovada e iniriterruptam-ente, à data da publicação
bens, fontes de renda, atividades económicas e profissionais,
d~sta lei, as atividades de Decorador, por, pelo menos~ doze
nos termos dos incisos I, II e III do art. 69 de,~t~ Çódigo.
meses;
_
§ 39 Acoiri:pánharão, ainda, cada indicação, uma declaIV- dos que, tendo concluído curso- de seguildo grau,
ração assinada pelo presidente da Mesa, certificarldo a i_nexisvenham exercendo, comprovada e ininterruptamente, à data
tência de quaisquer registres, nos-Arquivos e Anais do Senada publicação desta lei, as atividades de decorador. por, pelo
do, referentes à prática de quaisquer atos ou irregularidades
menos, sessenta meses.
capitulados nos arts. 89 c 11 deste Código, independentemente
Art. 2~ ConSideram-se atividades específicas- de Decoda legislatura ou sess_ãQ legislativa em que tenham ocorrido.
rador as que dizem respeito a::
§ 49 caberá à Mesa providenciar, durante os meses de
I - elaborar e responsabilizar-se por projetes de deco-_
fevereiro e março da primeira e da terceira sessõeS legislativas
ração de interiores;
de cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho.
II- elaborar e_ responsabilizar-se por projetas de mobiliário e objetos de decoração de interiores; .
.
Art. 24. Enquanto não aprovar regulameÕto específiIII -promover eventos relacionados com a decoração
co, o Conselho observará, quanto à organização interna e
de interiores;
ordem de seus trabalhos, as disposições reglniêntais relativas
IV- fornecer consultas _técnicas referentes à_ çlecoração
ao funcionamento das Cõfulssões, inclusive no que diz respeito
de interiores.
.
à eleição de seu Presidente e designação de Relatores.
Art. 3-~ As empresas ou i:intidades piivadas que se dedi--§ 1~ Os membros do Conselho estarão sujeitos, Sob pequem à prestação de serviços relativos às atividades referida,s
na de imediato desligamento e substituição, a observar ã discrino art. 29 manterão, em seu quadro de pessoal ou em regime
ção e o sigilo inerentes à natureza de sua função.·
§ 29 Será automaticamente desligado do Conselho, o · de contrato para prestação de serviços, decoradores legalmente habilitados.
membro que não comparecer, sem justificativa, a 3 (três)
Art. 49 As atividades de Decorador serão exercidas mereuniões, consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda
diante
vínculo empregatício ou como atividade autónoma.
que justificadam_e_nte, a mais de 6 (seis) reuniões, durante
Art. 5ç O exercício profissional de Decorador requer
a sessão legislativa.
·
__
registro próprio no órgão competente, e far-se-á inediante
Art. 25. _O CQrregedor do Senado partidpcirá das deli.
a apresentação de:
_
__
berações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar~ com
I,--- documento comprobatório de conclusão dos cursos
direito a voz e votó-;-_competindo-lhe promover as diligências
9
de sua alçada, necessárias aos esclarecimentos dos fatos inves- - ou exercício das atividades, conforme previsto no art. 1 ;
II - carteira profissional.
-- ~~
tigados.
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Parágrafo único. A comprovação do exercício profissional prevista nos incisos III e IV do art. 1~ far-se-á no prazo
de 180 dias contados desta lei, de acordo com os procedimentos admitidos cm sua regulamentação.
Art. 6° O Poder Executivo regur:iriientará esta lei no
prazo de 90 dias. contados de sua vigência.
Art. 7'! ESta lei entra em vigor cinCO-dias após sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições e"rn -contrário.
Justificaçãp

1

O presente projeto está sendo reapresentado, em virtude
do_ arquivamento. em 17-12-90, de iniciativa idêntica, nos termos do art. 332 do Regimento Interno, após haver obtido
parecer favorável do Relator. na Comissão de Assuntos Sociais.
A exemplo da arquitetura de edificaçõeS,__ a decoração
de interiores tem atingido tamanho grau de sofisticação, não
apenas estética, mas também funcional, que a improvisaçãO
e o imediatismo de concepção cederam lugar ao concurso
de profissionais especíalizados para elaboração e execução
de seus projetas.
Há estabelecimentos de ensino superior preparados para
ministrar cursos sobre decoração de interiores, como é o caso
da Fundação Universidade Mineira de Arte, conforme reconhecimento pelo Decreto n~ 55.068/64, cuja carga de cerca
de 3.120 horas, distribuídas por 8 semestres letivos, proporciona um currículo que abrange a História da Arte, desenho,
geometria, uso de materiais- e-,.,:pressivos, perspeCtiva, paJsâgisino, composição de interiores, cerâmica, rriobiliário, iluminaÇão, acústica, anatomia artística e fotografia.
Em Minas Gerais, foi fundada, em 1984, a Associação
Mineira de Decoradores de Nível Superior, cuj3-missão precípua é a de valorizar o profissional, especialmente o portador
de diploma de 3<:> grau.
Além dos possuidores de formação específica, o presente
projeto não desconhece_ a existência daqueles que já possuem
experiência no setor. Por isso, está previs_tó o rei:Orihecimento
dos portadores de qualquer diploma de nfvel superior que
se dediquem, há pelo menos um ano, à prática da decoração,
e aos que possuam o segundo grau concluído, se comprovarem
o exercício profissional nos últimos cinco anos.. Com issó,
abrange-se toda a gama de decoradores, sem_ discriminar, à
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época --da vigência da Id, quãlquer um que milite, efetiva~
mente, no ramo.
O reconhecimento d3. profissão vem, portanto, ao encontro dos interesses da classe, que hoje congrega, em todo o
País, cerca de 6.500 decoradores.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1992- Senador Alfredo
Campos.
(A Coniissã_ó_ de ASsuntos Sociais - Decisão Terminativa.)
--0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário,

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 402, DE 1992
- --Senhor Presidente,
Requeiro licença, na forma regimental, para me ausentar
doS trabalhos da Casa, amanhã, sexta-feira, dia 12 do corrente,
para participai' de uma reunião na Assembléia Legislativa
do Estado do Paraná, em Curitiba, em corppa11hia do Ministro
Affonso Camargo, dos Trailsportes e COmunicaçõeS.
Sala das Ses.ões, 11 de junho de 1992. - Senador José
Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ,--- Aprovado o requerimento, fica _concedida a licença solicitada, nos
termos do art. 43, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. p
Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:
BrasHia, 11 de junho de 1992
REQUERIMENTO N• 403, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 43 do Regimento Interno
que minhas ausências nos dias 13, 14, 15- e 18 de maio de
1992, sejam transformadas ~m licença autorizada por motivo
de saúde, conforme laudo médico em anexo.
Atenciosamente,- Senador Iram Saraiva.
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---aéreas. Fora os 503 deputãdos e 81 senadores que são suas
razões de ser, a Câmara tem 7. 000 funcionários e o Senado
S.OQO. J;~queça-!j:e tudo i~so, 90 entanto, e, caso se queira
ficar com a mais perene, a mais esmagadoramente dominante,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Passa-se
entre as impressões físicas que causa o Congresso, fique-se
à
com
os corredores. O Congresso é o lugar dos corredores.
ORDEM DO DIA
Claros ou soturnos, iri:xprovisados como num acampamento
ou futuristas como num cenário de Spielberg, eles se desde~
Votação, em turno único, do Requerimento n~202,
bram em túneis, que desaguam em saguões, que voltam a
de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, solici~
dar em corredores, de modo tão repetitivo e intrigante que
tando, ilos termos regimentais, a transcriçãá, nos Anais
um espírito mais metafísico poderia compará-los aos labirintos
do Senado Federal, da matéria .publicada na revista
que povoam a obra do escritor argentino ]orge Luis Borges,
Veja, de autoria do jornalista Roberto Pompeu-de Tolee daí extrair as mesmas metáforas de mistério e- de infinito,
do, sob o título "0 Poder do Congresso", edição de
quando não de uma clemenciada arquitetura correndo para
29 de abril de 1992.
o_nada, como a vida, para quem muito se debruça em busca
Os Srs. Senadores que o aprovam queiialn permarieCer
de_seu sentido.
sentados. (Pausa.)
Nada disso, o Congresso não é lugar para metafísica.
Aprovado.
- ~E aléin disso, os seus corredores fazem muito sentido- unem,
Será feita a transcrição solicitada.
por exemplo, o edíficio principal da Câmara ao Anexo IV.
Anexo IV? Isto requer uma explicação. Trata-se de um enorÉ a seguinte a matéria cuja transcrição foi solicime prédio de dez andares e mais de 50.000 metros quadrados,
tada:
onde estão instalados os gabinetes privativos dos deputados.
O Poder do Congresso
Distante do corpo arquitetônico principal, o Anexo IV comuRoberto Pompeu de Toledo
nica-se com ele por um corredor subterrâneo de 125 metros,
Conta-se que o Deputado mineiro José Bonifácio
coberto de escadas e esteiras rolantes. __
_
(1904-1986, líder do govcno no regime militar, presidente da
COm tantos corredores, anda-se no Congresso como um
Câmara e destacado exemplar desta figura tão do gosto popupenitente. Tomem~se os casos dos Deputados Defio Braz
lar que é o político matreiro, identificada com a nacionalidade
(PMDB-GOTdóseDiitra (PMDB-AM), que ocupam respeccomo Macunaíma. um dia conduzia um deputado novato pelas
tivamente os gabinetes 962 e 943, um em frente ao outro,
dependências do Congresso, enquanto ia pontificando: "Aqui
no 9q andar do Anexo IV. Imagine-se um hospital, com corretem de tudo. Tem ladrão, tem honesto. canália, gente séria ... " -dores a perder de vista onde os quartos vão se sucedendo.
Bonifácio, acusado certa vez de ser, mUito zezillho i pouco
O Anexo IV é asSim. Os cit3dos-âej:iutados, talvez em punição
Bonifácio, tanto se identificaria coln O vulgar diminutivo da
à moléstia do relativo anonimato de que são portadores, estão
in_timidade, em detrimento da distinta homenªgt!m ao ~·Pa- _ no_ fim do corredor, no último dos andares destinados aos
tnarca da Independência••,- seu ancestral, contida aO- nome
gabinetes privativos - ou seja, ocupam os gabinetes mais
por extenso, fez uma pausa e concluiu: "Só não tem bobo".
-distantes, longínquos como Plutão do Sol.
A história- talvez não s.eja -bem eSsa:--Põ-de- rião -ter sido
Se o tamanho de seus passos é o normal para um homem
Bonifácio quem inventoU a frase, por melhor q-ue da lhe
de 60 centímetros em média, eles andar.ão 180.passos só .no
calhasse. O fato é que ela é hoje tão repetida, entre velhos
corredor do 9Pandar, até chegar aos elevadores. Uma vez
polític?s e outros especialistas das manhas do legislativo, que
em baixo, começarão a percorrer o corredor subterrâneo que
sua origem esfumaçou.;-se no tempo e a forma virou bordão.
liga ao edifício principal, e digamos que nesse dia resolvam
·:Aqui tem de tudo, só não tem bobo", costuma-se dizer.
dispensar os serviços da esteira rolante. Andarão outros 180
E uma das maneiras preferidas de se começa! a dcli.nir o
passos. No fiai do subterrâneo, como estão em espírito aventuCongresso, esta Casa de paradoxos, que c(mcentra ao mesmo
reiro, dispensam também a escada rolante. Subirão então vinte
te~po a nohreza c a vileza, a nobreza da identificação com
degraus. Enfim, pegarão outra série de corredores que os
a liberdade e a democracia e a vileza --da desconfiança de
obrigarão a mais 190 passos, até chegar ao Sol, ou seja, o
que não passe da ímpia catedral de todos os trambiques, onde
plenário. Para um fanático do cooper, é brincadeira. Não
polít~cos que não fazem nada auto-atribuem-se régios salários
se trata de cooper, porém, mas um simples percurso no local
e dexxam-se atolar numa coleção de vícios_ que vai do nepode trabalho, e que pode se repetir várias vezes ao dia.
tismo ao pianismo; Sem falar do absenteísmo, do fisiolOgísrno
Anexos, gabinetes, serviços diversos, funcionários multi~
e do corporativismo.
plicados - o Congresso cresceu muito durante a ditadura.
O Congresso, visto de ionge, filtrado pela freflte do Jornal
Como não podia crescer para fora. cresceu para dentro, ao
Nacional, é um lugar que às vezes opera uma- solução engeimpulso de generosas dotações orçamentárias, com as quais
nhosa como a eleição de '!"ancredo Neves para a Pre~idência,
os militares compensavam o vazio institucional. O hoje Senae outras produz uma cafajestada, como a bordoada do Depu~
·dor Mário Covas (PSDB-SP) conta que quando primeiro det~do Nobel Moura com sua coleg~ de ~ondôriia Raquel Cân~
sembarcou no Congresso,_em 1963, eleito deputado, não havia
d1do. Visto de perto, ele passa a ser muito mais. Para coineçar,
gabinetes privativos. Os deputados disputavam lug-ar no ácaé_ uma cidade. Entre aquelas duas cúpulas, uma virada para
nhado café existente nos fundos do plenário para, ali mesmo,
crm_a e outra para baixo os dois paus espetados no meio,
com as máquinas de escrever portáteis sobre as mesas, redigir
maxs os anexos e penduricalhos em volta, contam-se 180.000
seus discursos. Dessa lembrança Covas extrai uma lição: "Demetros quadrados de área construída, tanto quanto o Maraputado não precisa de gabinete. Precisa de poder político".
canã.
Hoje os deputados e senadores têm poder e têm gabinete.
No Congresso há oit<? restaurantes,_ quatro no Senado _
e quatro na Câmara, três agências bancáriãs, três companhíaS- "Os parlamentares brasileiros não podem se queixar de falta
O SR. PRESIDENTE-(Fraiicisco Rollemoerg) :c: A pro'
vado o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos
termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno.
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de condições para exercer seus mandatos", afirma o Senador
Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP). O Congresso saiu
do jejum da ditadura para um banquete de poderes e atribui-

ções que mal está começando. Agnra mesmo, depois que
o Governo limpou sua área, com a recente reforma ministerial,
a palavra está com o Congresso. Reforma dos portos, lei
de propriedade industrial, diretrizes e bases da educação, participaç-ão dos trabalhadores no lucro das empresas, concessão
de serviços públicos, financiamentO da previdência, reforma
do sistema financeiro -há uma volumosa pauta de assuntos
pintados como cruciais esperando _a deliberação dos senhores
congressistas. E se esses senhores já são importantes hoje,
ficarão mais a:inda caso seja vitoriosa a proposta parlamentarista que irá a plebiscitá no ano que ve-m.
A Casa está à altura dessas responsabilidades? Ela presta?
Essas questões ocuparão os capítulos que se seguem, sem
esquecer uma outra, igualmente pertinente: será que no Con__. ____.--_
_
gresso não tem bobo mesmo? _
Da pra ver que tendO eu vindo com o
guarda-chU-va
debaixo d'água, muitos senhores se deixam ficar em casa de
modo que às vezes _deixa de haver casa porque chuvisca um
pouco."
A fama dos deputados continua a mesma. Eles são rematados mandriões, segundo a crença popular. No impériO havia
malandrangens como marcar para o sábado o debate sobre
as -iniciativas da oposição. Como a sessãO dos sábados só existia
em tese, e na prática ninguém ia, a oposição ficava sem debate:
Hoje há a malandragem de só trabalhar às terças. quartas
e quintas-feiras. O "vibrionis brasiliensis.. , como diz o Senador
Marco Maciel (PFL-PE), costuma atacar forte, incitando suas
vítimas a deixar o quanto antes a cidade e voltar o quanto
depois. ••
Deputado não trabalha, ganha demais, cobre-se de mordomias. E tem mais - vai se ver de perto o que fazem,
quando fazem, e o que resulta é um ato incompreensível para
o comum dos mortais, uma cena de teatro do absurdo. Tomese a sess-ão do dia 17 de março último. O oposiciónista Odacir
Klein (PMDB-RS) invectivava da tribu_na contra "a dívida
externa contraída pela ditaduta". Poderia ter saído _u_m substancioso debate. No plenário encontrava-se o Deputado Delfim Netto (PDS-SP) e, supostamente, "dívida externa contraída na ditadura" é com ele mesmo. Nada. Delfim nem
ouviu. Estava de__ c;ostas para Klein, cm animada conversa
numa redinha que incluía o ex-Deputado Paulo Maluf, em
visita à Casa.
Um dia típico, ti:o plenário da Câmara, é assim. Os discursos_ da tribuna têm mais condições de comover as poltronas
do que os seres humanos presentes. Ninguém presta atenção,
e também nesse ponto segue-se uma linha que vem de longe.
O conde de Afonso Celso, que deixou um livro sobre sua
experiência como deputado no Império (Oito Anos no Parla~
mento), conta qoe no seu tempo só atraíam a atenção os
discursos em que se "agitavam negócios-pessOais", suscetíveis
de "escandalosa troca de desaforos". Senão, quando um infeliz
falava, "alguns palestravam, outros liam cartas, outros dormitavam".
Não é só no Brasil, sabe-se bem, que é baixo o prestígio
do_Parlamento. _Está fresco na memoria o que- "ocori'"eu no
Peru, onde o Pxesidente Albeno Fujimori, erri seu vestibular
para tiranete, fechou o Congresso sob a indiferença, se não
o aplauso, popular. O Deputado local Fernando Oliveira contou o que aconteceu com ele, no dia do golpe: "Os soldados
me golpearam com a culatra de suas metralhadora_s e o coman-

meu-
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dante da patrulha cuspiu em miril, dizendo que parlamentares
não servem para nada".
O Brasil, ao longo de sua existência, já conheceu graves
"peruanadas". O primeiro Parlamento brasileiro, a Assem~
bléia Cori.stítuinte cortvocada por Dori Pedi-o I à época da
Independência, durou pouco mais deseis meses. Foi fechado
no dia 12 de novembro de 1823, sob a alegação, -por parte
do Imperador, de que "perjurara seu solene juramento __de
salvar o Brasil"~ O Congressista historiador José Murilo de
Carvalho, em defesa do período imperial, costuma dizer -que
a maior obra do regime republicano no Brasil foi desmoralizar
a monarquia. Pode se dizer, igualmente, que a maior obra
do Poder Executivo tem sido desmoralizar o Legisla-tivo, noqual costuma aliVíar-sc de suas próprias insuficiências atulhando-o de culpas.
Apaguem-se os velhos preconceitos e comecemos de_ novo, as partir da crónica de Machado. Parlamentar é um mandr:ião que só engana e tnlbalh_ft pouco? Então como explicar
a azáfama em que anda a Deputada Rita Cama ta (PMDB-ES),
que não almoça mais nas terças, quartas e quin"fas, ilUma
corrida louca? Como explicar que a loura Rita, de 31 anOs,
casada com o Senador Gérson Camata, esteja cansando SU(J.
beleza com tiques como pisCar continuàmente, sinal de tensão
e cansaço? "As coisas não andam", reclama ela com desalento.
Sua mãe, há pouco, advertiu-a: "Minha filha, você está se
acabando".
O ex-Governador de Pernambuco Roberto Magãlh<les
(PFL), agora cumprindo seu primeiro mandato de deputado,
nunca achou propriamente que no Congresso não se trabalha,
mas imaginava que teria mUito tempo livre em Brasília.
Considera-se agosto, o mês do suicídio, de Vargas e da
renúncia de Jânià Quadros, o mais agourento da política brasileira. Mas o mês por excelência -do colapso das instituições
democráticas é novembrO, aquele em que o Congi:esso fof
fechado nas quatro primeiras vezes. Os militares quebraram
a escrita, mas três vezes em que também o fecharam, sob
Castello Branco (outubro de 1966), Costa e Silva (dezembro
de 1968) e Ernesto Geisel (abril de 1977).
Em várias dessas ocasiões, o distinto público terá achado
que foi bem feftó-. Parlamentar não é a mais antiga profissão
do mundo, mas é, junto com aquela, considerada a mais antiga, a mais vilipendiada. Com razão, poder-se-ia acrescentar,
não-fosse um detalhe: as críticas mais comuns ao Congresso
obedecem não à lógica· do mundo real, mas à esfera dos preconceitos. Na maior parte são produto da combinação de
uma atávica aversão _contra a atividadt;:: política, da parte de
quem não a exerce, com a insinuação, não raro insuflada
pelo Executivo, de que a ordem e a eficácia são incompatíveis
com um Parlamento livre e atuante. O do que nenhum outro
o territóirio da ação e da aventura, assim como· o País de
Malboro é o território do sabor. "Em Brasnia, eu achava
que passaria as manhãs em casa, lendo", conta ele. "Lá pelas
2 da tarde, iria para o Congresso. Às 4, estaria de volta.
Precisaria criar atividades, para não me sentir ocioso". Hoje,
em meio a várias atribuições, inc_lusiye coordenador da. I'rocun~doria.. Parlam~11-tar, órK~() e[!carregado da boa _c~n_du.t~ ~
da boa imagem da Câmara, Magalhães não receia mais sentir
falta do_ que fazer. Deputado trabalha pouco? O ex-governador responde: "No Congresso há 150 que trabalham muito,
80 que não aparecem, e ... e o resto_".
A conta serve para mostrar que o Congresso _é ·mais oU
menos como outro lugar _qualquer. Há a m_i!}oria q_~:~e se;; destaça, e n~0 só pelo tr~balho, como pela inteligênci~ e_compe-_
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tência; há uma outra minoria de nulidades, e o resto_ é o
resto. Coloque-se uma massa de 600 professores juntos. SeiS-

centos advogados. Cirurgiões plásticos. O resultado-não será
muito diferente.
- -----------Em sua relação com o público, atrapalhada Como poucas,
o Congresso acabou produzindo um jogo de enganos. O público, guiado pela imprensa, concentra-se no plenário -vazio,
para flagrar a prova suprema da indolência parlainentar. Na
verdade há muitas outras atividades que um deputado desenvolve, quase sempre mais frutuosas, além de comparecer ao
plenário. O público também está fissurado nos salários e nas
mordomias. O salário de deputados e senadores é muito bom
- 12.485.839,30 cruzeiros brutos em março, ou·s~640;oõci,oo
cruzeiros líquidos. Mas já ficou vário_s_ meses sem ser-corrigido
e arrochado, no ano passado, e além disso não chega perto,
por exemplo, do salário dos desembargadores do Paraná, de
25 milhões de cruzeiros. Como mordoni.ias, os depUtidOs têm
apartamento funciona!, uma conta de telefone livre se não
superar 932.035,00 cruzeiros por -m'ês,-- despesa-s -de~ ê-OTreiO
idem, se não superarem 487 500,00 cru~_ei_r<;>s g_<~Tª- __Ç{l[tfl_S_~
566.259,00 cruzeiros para telegramas e quatro passagens aéreas. E um bom pacote, mas não se incluem taifeiros para
lavar a roupa, corno na casa de certos brigadeiros.
Quando o parlamentar sai de Brasíliâ. para passar o fim
de semana no estado de _origem, mesmo quan-do o. fim de
semana começa na sexta e prolonga-se até a segunda, nem
sempre é vagabundagem de que se trata. ''Quem não for
ao estado não se reelege", afirma o Deputado José Serra
(PSDB SP), um dos trabalhadores do Congresso, sócio de
carteirinha do clube dos que trabalham como mouros. A atividadc de lider de seu partido na Câmara, ele alia as de conferencista infatigável, articulista na imprensa, produtor de estudos acadêmicos e integrante regular de programas de rádio
e TV, tudo formando Um todo que Serra identifica como
indissociável do exercício do mandato.
O Deputado Paulo Delgado (PT-MG), um dos mais finos
analistas do Congresso, ao exercer seu primeiro· ·mandato,
na Constituinte, notabilizou-se como "caçador de gazeteiros,". Foi ele quem colocou a questão na Ordem do Dia.
Hoje, quando o problema de ausentes é muitP .menor, inclusive por causa de sua campanha dos Delgado já não acha
que a questão seja bem essa. "O territórrio .do _Co_ngresso
não é só este palácio, é o Brasil todo", diz. "0 Doutor Ulysses,
por exemplo, não exerce seu mandato só quando está aqui.
Ele o exerce onde estiver".
Há uma característica ·qrre singulariza o Congresso: ele
não é. O Congres~o _contraria o princípio qa__ id~nt)t:ia4e~ Ng
fundo, seria uma grande ilusão. Isso pode parecer complicado,
mas é simples. O COngresso rião é co-mo uniã ·prefeitura; por
exemplo, uma entidade dotada de coerência interna, pelo
menos idealmente, onde todos se colocam a serviço dos mesM
mos fins. Ou uma empresa~ que, tendo por objetivó a produção e o lucro, também tem de se organizar de modo a se
mover numa direção inequívoca.
Um erro, o maior talvez, e muito comum, é julgar o
Congresso por esse prisma. e cobrar-lhe resultado_s como os
do Executivo. "O congres-sO iiUric3. pOderá substituir o Executivo", diz José Serra~ O Congresso é uffia _cii.Sa _que tem pOr
especialidade abrigar os conflitos. eiS: o -prinCíj)ãl. Nesse sentido, é que ele não é. Ou melhor, é a casa mágica que contém
ao mesmo tempo uma coisa e seu contrário, um determinado
objetivo e.seu oposto.
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Outro fino ana1ísta da Cas_a, o pernambuco RoberiO F'rei-

re, comunista até anteontem, como tal candidato a presidente

em 1989, e desde ontem principal estrela do partido que suceaeu o velho ECB, o Partido Popular Socialista, coloca a quesM
tão de outra forma. "As pessoas perguntam: Que faz o Congresso? Por que o Congresso- não defende itosSos Ti:ttáes-ses"7:
diz Freire ''Ora, é como se existissem esses tais de -nossos
interesses. As pessoas cobram um Congresso homogêneo, mas
como, se elas não são homogêneas? A sociedade é homogênea
na Copa do Mundo, quando todos querem que o Brasil vença.
Aí, não precisa de Congresso. O Congresso existe para representar o conflito". Para cumprir esse papel, o Congresso terri
- um segredo, que será revelado no próximo capítulo.
Casa de Tolerância
- Maluf! Ó Maluf!
Restaurante do'Senado, hora do_ almoço, num dia de
marÇo. O Deputado José Genofuo (PT-SP), de uma extro-veí'São tão tremenda quanto o cavanhaque, a primeira a-inda
sem rival, e o segundo só desafiado ef11 Brasüia com a recente_
-chegada do novo Ministro das Relações Exteriores, Celso
Lafer, excita-se com a figura que acaba de enti:ar no recinto.
"Maluf, ô Maluf!", chama. O ex-Governador Paulo Maluf,
hoje presidente do PDS, aproxima-se da me_sa de Genoíno.
''E aquele nosso almoço"?, pergunta o petista. "Nós ficamos
de almoçar juntos". Maluf responde: "Que tal a semana que
--vem? Não sou sectário".
Apertavam-se _as mãos, naquele momento, o ex-guerrilheiro Genofno, flagelo das matas do Araguaia, hoje maestro
da "Banda de Música" do PT na Câmara e o reaça Maluf,
fiel servidor do regime militar. Junto com Maluf vinha o Deputado Amaral Netto (PDS-RJ), e se Maluf é reaça, o que
seria Amaral Netto? O arquireaça, o Brucutu, o homem que
quer ver sangue, sim, quer a pena de morte para pór ordem
no País. Genoíno também tem urna palavra para ele: "PrecisamOs- fazer uma daquelas confusõeS no plenáiio''. Ainaral
-resptlnde: ''Precisamos sim. Vamos combinar".
O Congresso é, com perdão da má palavra, uma ·casa
de tolerância. É onde os adversários são forçados a conviver.
No plenário, pode-se vislumbrar Roberto Cardoso Alves, o
"Robertão" (PTB-SP), introd11tor da tese de que São -Francisco de Assis abençoa as tramóias, trapaças e trampolinagens
da política brasileira, em conversa com Hélio Bicudo (PTMSP),
o promotor que na ditadura enfrentou o Esquadrão da Morte
em São Paulo. A Deputada Irma Passoni (PTMSP), uma fera
radical dos movimentos populares de São Paulo, no
Congresso mostra-se domesticada a ponto· de presidir as sessões plenárias, como freqüentemente faz, na qualidade de
_Sl)plente da Mesa, sem economizar as fórmulas de rigor. "Com
a palavra o nobre deputado tal'', ''Vossa excelência me desculpe, mas seu tempo terminou".
·Roberto Freire conta que ao se eleger para seu prímdfó
mandato, o de deputado estadual em Pernambuco, em 1974,
achou que r , conseguiria convíver com uma-das beitas--aõ--apóCalipse do período, o direitisüt policial, com fãma de torturador, Wandenkolk Wanderley. Acabou convivendo. Uma
vez Wander}e_y diss~ a Freire~_um lobo çom_unist_a e_ntão.disfru::- _
çado sob a pele de cordeiro do MDB: "Eu sei que você é
cõriu.ili.iSta, ·mas nUnCa vou charilá-lo de comunis-ta Do -plená-rio". Freire, durante a campanha presidencial, contou com
a ajuda de adversários políticos que lhe cediam passagens
aéres sacadas de suas cotas. Ricardo Fiúza, ex-deputado (PFLPE), hoje Minísttõ ·da Ação Social, foi um dos doadores.
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Outro foi Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA), filho do Governador baiano, António' Carlos Magalhães, e hoje líder do
PFL, na Câmara-.
·
Alguém diria que são- gestús de_ camaradagem comuns
em qualquer ambiente de trabalho. Não, o CongreSso é· difew
rente. Ali, são comportamentos que se irripõem corri. O·alternativa à guerra civil, já que o Congresso existe para impor um
tratamento civilizado aos conflitos. O Congresso é o lugar
onde pessoas ·que pensam diferente tratam-se compulsoriamente como iguais. -Todos são :efetivamente iguais •ali, e aqUi entramos no
segredo prometido no capítulo anterior: o Congresso não tem
hierarquia. O Deputado Ulysses Guimarães (PMDB,SP), em
toda sua glória, é apenas um dos 503 na Câmara, alguém
que, na lista dos deputados, fica entre Uldurico Pinto (PSBBA) e Vadão Gomes (PRN-SP). Se fosse uma lista, digamos,
do Ministério das Minas e Energia, primeirO viria o nome
do_ ministro, depois do secretário-geral e assim por diante,
na ordem hierárquica. Se fosse da prefeitura de Brejo Seco,
viria primeiro o nome do prefeito. depois do vice ... Na Câmara, a lista vem por ordem alfabética, e Ulysses cheg~ em
471<:> lugar, entre Uldurico e Vadão.
Ter eni. mente que se trata de um lugar sem hierarquia
é fundamental para compreender um Parlamento. As figuras
dos presidentes da Câmara e do Senado, ou dos líderes partidários, que os mais desavisados poderiam confundir com as de
,chefes, são, antes, simples coordenadores. Não podem impor,
como faz um chefe. Não_ podem mandar subordinados embora.
mesmo porque não têm subordinados. "Minha função é orga-·
nizar o dissenso", diz o Presidente da Câmara; Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS).
Paulo Delgado detecta outro efeito _da igualdade e falta
de hierarquia que caracterizam a convivência parlamentar.
"No Congresso, você não vê só seu adversário. Por trás, voCê
vê o eleitorado dele. Eu não vejo-o Delfim só como o Delfim,
mas o que ele representa". José Genoíno observa, numa linha
semelhante: "Aqui no Congresso-não há líder caris~ático"._
Os "carisniáticos", por assim dizer:ou·, se quiser, os líderes do grande apelo popular, freqüentemente não se adaptam
à Vida parlamentar. O presidente do PT, Luís Inácio Lula
da Silva, é o último exemplo do fenômeno. Depois do exercício
de um único mandato, declarou-se farto e_ voltou para São
Bernardo. Imagina-se com dificuldade corno o Governador
Leonel Brizola, que teve duas fugazes passagens pela Câmara,
na era pré-1964. se comportaria nela hoje, em meío a gente
em quem não pode mandar. Getúlio Vargas elegeu-se senador, em 1945, apenas para trancafiar-se em São Borja, à espreita de oportunidade melhor. Jânio Quadros elegeu-se deputado, no intervalo entre o governo de São Paulo e a Presidencia da República, mas não apareceu na Câm:ara.
O Congresso não é lugar para --qUem está acostumado
à reverência e à falta de_ contestação. Tambérri não é lugar
para os apressados por resultados ou fanáticos -por Obras concretas como são em· g-e-ral os políticos cunhados no_ ExecutivO.
O Senador Esperidião Amih (PDS '-- SC), que
vida tem
sido sobretudo prefeito e governador, mas que no momento
enfrenta um intervalo parlamentar de sua carreira, conta que,
no -dia 5 de maio do ano pa·ssatlo, encontrava-se no Palácio
do Planalto, para de lá embarcar com o Presidente Fernando
Cóllor para urna vi3gem a 'Sãnta· Catãrina, qua~do C_O_IJor
puxou o assunto_: "_E_então, está gostando de ser senador?"
Amin respondeu: "Estou fazendo um estágio no muildo das
idéias, mas não tenho dúvidas, depois de 22 arios nÕ Executivo,

iía
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de que o meu mundo é o mundo das coisas". Mundo das
idéias, para Amin, é o Cofigresso. Das coisas, o ExecUtivo.
Quem irrtagi_nã que· o mais fOrlnidável, no senador catarinense, seja a falta de pêlos na cabeça, ainda nãO conhece
o que ele guarda dentro dela: uma memória minuciosa e precisa. Amin lembra que Collor beijou a santa que tem em seu
gabinete, antes de deixá-lo. Que no dia seguinte o presidente
inauguraria umª' das etapas_ da usina de ltaipu. E, enfim,
do resto da resposta que deu a Collor: "Não estou achando
rui_m Q murido das ídéias p9rg_ue, nO _moffiento, o mundo
das coisas está complicado. Uma obia como essa de Itaipu,
por exemplo, se tivesse que ser iriiciada- hoje, jaffiais sairia
?o papel. Para começar, não há dinheiro. Digamos que arrª'nJássemos um empréstimo. Iam aporitar alguma ladroagem.
Digamos que isso fosse s"uperá:'do. Aí viriam o príncipe Philip,
o Lutzenberger, a Eco 92, a Europa ... Não, ele;s não iam
deixar fazer nada".
Como casa de tolerância e igualdade, ninguém vai dizer
a um novato o que fazer e o que não fazer, quando chega
ao Congresso. Não é como numa empresa, onde ao calouro
se especificará detalhadamente o tipo de trabalho a executar,
a-que horas chegar e quando ir embora. O baiano Luís Eduardo Magalhães reconhece que quando chegou à Câmara, em
1987, enfrentou menos dificuldades do qué outros porque,
como filho de António Carlos, as portas lhe eram abertas
mais facilmente. Mesmo assim, só foi sentir-se seguro quando,
oito meses depois, o doutor Ulysses charilou-o pelo nome-.
"Ah!, ele já sabe quem eu_sou". Foi sua primeirã vítóiia.
Há_os gue começam batendo e os que começam apanhando, no Congresso. A Deputada Ciainha Campos (PDT'RJ)
começou batendo e numa de suas bordoadas nocauteou o
ex-Ministro Rogério Magri com a denúncia de que havia recebido suborno. A Deputada Raquel Cândido começou apanhando. Mas tudo pode ser também complicação para quem
começa. Há quase tanta complicação, e mistério, quanto na
iniciação do amor, e o relato do começo pode ser tão suculento
quanto o de uma primeira noite. O Deputado Eduardo Mascarenhas (PDT- RJ), que dos embaraços do amor e das aflições
das primeiras noites conhece muito, como requisitado psicanalista, não encontra outra palavra, para definir seu infcio nO
Congresso, do que "aturdimento". "O aturdimento é até geográfico", afirma. "Você se perde nos corredores". Um segundo problema, de acordo com Mascarenhas, é que no plenário
não se fala português. "A língua ali é o regimentês".
Um novato pode sentir tremores e suores ao entrar no
Congresso, como um adolescente ao· ingressar numa casa de
tolerância propriamente dita. ''Pela ordem, senhor presidente,
pela ordem", diz alguém do plenário. É o tal "regimentês"
de que fala Mascarenhas, a língua do Regimento Interno,
a bíblia pela qual são regidos os trabalhos parlamentares.
Apoiando-se na letra do Regimento, vislumbrando suas brechas ou interpretando-o conforme a ocasião, é de acordo com
essa música qué se dança no plenário. Alguns são craques
nisso, como nossos conhecidos Genoíno e Amaral Netto. Eles
já se enfrentaram muitas Vezes e e por issO qu-e, ao se encõntrarem no almoço, brincaram de um dia combinar uma grande
confusão.
Quando o novato domina o regimentês, O passo seguinte
será introduzir-se na língua castiça do presidente do Senado
e, por extensão, do Congresso, Mauro Benevides. Benevides,
que ostenta a respeitãVel bagagem de ser parlamentar desde
1954, quando se elegeu vereador em Fortaleza, e de lá para
cá só conheceu uma descontinuidade nessa vida, de quatro
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anos, entre 1982 e 1986, comporta-se na condução dos trabalhos como digno membro do Instituto do Cearâ e sobrinho
de Artur Eduardo Benevides,' terceiro "Príncipe dos Poetas
Cearenses". Do alto de seus cabelos bfancos, que avançam
sobre a testa e ameaçam perigosamente juritiir-Se ãS SObrancelhas, usa expressões como ''alvedrio'' e ''prolatar''. Certa
vez o Senador Cid Sab6ia de Carvalho (PMDB- CE) atropelou· com uma expressão forense: "Senhor presidente, o requeL nento foi apreSentado a destempo". Ou seja, fora do
templ. Benevides respondeu à altura: "Considero que- foi
apresentado atempodamente". Em outra, o Deputado Vital
do Rego (PDT - PB) observou-lhe numa reunião do Congresso: "O senhor, como pontífice máximo ... " Benevides deu
o troco: '"'Se eu sou-pontífice máximo, isto_ é um cOlégio-de
cardeais, do qual V. Ex~ é o camerlengo".
Há personagens nessa história cujó papel o novato demorará a compreender. Aquele sujeito moreno, cabelinho bem
penteado, de pé ao lado do presidente da mesa, o que faz?
Esse sujeito é o se-cretário da mesa, Mozart Vianna de Paiva,
um funcionário encarregado de assistir o p-resídente, durante
a sessão, como o coroinha assiste o padre na missa. É,_ um
alto funcionário da Câmara, do qual se espera ·conheça todas
as manhas do Regimento e outras. De pé ao lado do presidente
Ibsen Pinheiro, freqücntemente ele está coin o sagrado livro
aberto nas mãos, para apontar-lhe este_ ou aquele artigo regimental em discussão.
E aquele outro sujeito, grisalho, faces .rosadas, que se
movimenta no plenário senl -sêr deputado? Ti'atã-Se de um
leão do Parlamento, que no entanto só os iniciados conhecem
-Henrique Hargreaves, tal]lbém um funciorládo da Câmara,
onde se encontra desde 1961, quando tinha 25 anos. Os deputados passam e Hargre_aves (pronuncia-se Argrivesrficâ~DU~
rante o regime militar; ele assesSorou os lídere-S das bancadas
governistas. No governo· Sarney; foi le"v3do- pára o Palácio
do Planalto para ser o assessor legislativo. Hoje, de volta
à Câmara, é- asseS'sor da: bancada do PFL. ·'"'Com o Fiúza
eu me entendia com o- olhar", diz Hargreaves. Sua função
seria como a do técnico de uma equipe de basquete._ Ele
orienta a votação da bancada, diz como deve superar este
ou aquele problema regimental. Uma vez, -quando era líder
da antiga Arena, o Deputado Prisco Vianna (PMDB- BA)
recebeu uma certa orientação de Hargreaves e duvidou: "Tem
certeza?" Hargreaves s.entiu-se ofendido em seu OrgUlho profissional. "Se alguém acha que não tenho certeza, então não
falo mais nada".
Suponhamos que o novato de que estamos falando seja
aquele meSIT'') que acompanhava o falecido José Bonifácio.
Ei .... cu viu que no Congresso há de tudo, menos bobos, _mas
pão está convencido. "~" !nda vou enr"ntrar um", promete
a si mesmo.
·
Seria aquele? ••Aquele" é um senador atrapa;~.3Cio, ·com
jeito de quem derruba as coisas no chão, e tem o vezo .Ue
expressar-se com uma lentidão e uma literalidade exasperantes. É Eduardo Suplicy (PT- SP). Recentemente, durante
o depoimento de Magri no Congresso, sobre-o. suborno que
teria recebido, Suplicy interpeloU·o- afirmandó:" "Eu o estava
observando agora há pouco, enquanto era lida a transcrição
da fita que o incr'irriiriáfia-.~e fibteiquê o sehho'i piscava muito.
O senhor me pa:rece mentiroso". Não, Suplicy_ pode ser cândido ou trapalhão, como se queira, até pode sugerir um Jerry
Lewis com mandato, mas bobo não -é. É um seriãdor laborioso,
minucioso a p·onto de não temer ser chatO"'e, como diz o
ex-Deputado Fernando Lyra, em pleno explendor da condição

Junho de 1992

de "senador de oito anos". Segundo Lyra, os senadores, como
os uísques, dividem~se entre os mais_ e os menos envelhecidos,
no caso os de oito anos e os de quatro. Os de oito anos
são aqueles na potência _do mandato integral, com todo o
tempo à sua frente. _Os .de."'}uatro são os que já começaram
a definhar.
Se esse não é bobo, será aquele outro? O velho careca
que acaba de perder· seu gabinete? O "velho careca" é o
doutor Ulysses. De novo desrespeitado por seus colegas do
PMDB, que lhe negaram a presidência da Comissão de Justiça.
Ulysses foi exilado para o Anexo IV. O Anexo IV, como
já sabemos, é aquele prédio distante, onde ficam os gabinetes
privativos. Os membros da mesa, os líderes e os presidentes
das comissões têm direito- a -gabineteS inais- espaçosos e mais
bem situados, cheios de funcionários e constantemente assediados por jornalistas. O Anexo IV é a Sibéria, é preciso
conhecer os usos e costumes ·parlamentares para saber disso.
;Há talvez uns 250 anos que o doutor Ulysses, que na vida
sempre ocupou postos e ultimamente presidia a Comissão
de Relações Exteriores. merecendo, por isso, habitar os gabi~
netes dos privilegiados, não pisava naquelas geleiras siberianas, e ele não merecia essa sorte. Mas bobo, por isso-? Logo
ele?
Esqueçamos nosso _novato _e voltemos a Hargreaves, o
técnico do basquete praticado no plenário pelo time d-o PFL.
Trinta anos de janela lhe propicíãram a sabedoria de um mestre eQl manhas legislativas. Uma de suas máximas é: ''Compromisso político e jqgo do bicho nunca podem se'! desresPeitados, porque são ambos clandestinos''. Outro de seus ensinamentos é que nunca se deve dizer: "Eu tenho este deputado,
fulano temaquele._,." Nª-o, ninguém tem ninguém. Pode se
ter a-cesso a este ou _àquele. Ninguém possui ninguém nO Congresso~

É como numa casa de tolerância. Os mais ingén-uos, nesse_s lugares, deixam-se insultar pelo devaneio de que podem
ganhar o c_oração desta ou daquela dama. Não, elas não estão
ali para oferecer o coração. Mas o fato é que passado o aturdi~
mente inicial, como diz Mascarenhas, os novatos tendem a
adquirir uri:ta visão positiva- do Congresso, ril.esmo qUando
viô.ham com uma postura crítica. O Senador José Eduardo_
de Andrade Vieira (PTB -PR) chegou de um departamento
exponencial do mundo das coisas. Um banco. O Bllmerindu.s,
do qual é nada menos do que o dono. Apesar desse passado
de pressa e resultados, José Eduardo acha hoje que no Congresso as coisas têm de ser lentas mesmo_~ _$entenci~: "Ach_Q_
injustas c::,sas críticas "de que as pessoas não comparecem,
não fazem nada".
--- b doutor Eduardp MaScarenhas, como se contemplasse
6 Parlamento est~ndidõ à sua frente, num divã, chega a coq.clusão semelhante. «O_ coeficiente cívico dó COngresSo~- lridepen=-:>-nte de ideologia, uma vez que civismo, como picatetagern,
não é pnvilégio da esquerda ou da direita, é superior aO que
eu esperava", diz ele. E acrescenta: "Eu repudio corno urna
injustiça a idéia de que o Brasil é melhor do que o Congresso".
Então", o Congresso é n:lelhOt do-_qlfe- O Brasil? ··os dois se
m~reccm". responde Mascarenhas. Ele fez uma pausa e acres~
d~:-nta:-~'Tenho-25 anos de psicanálise. Conheço a alma humana. Não vejo os outros setores_ profissionais Com- um coeficiente ético inelhor do que os parlamentares". Nem os psicanalistas? "Nem os psicanalistas". Mas não há
no_ Ço_ngreSso mais picaretas· do que numa assembléia de psican·aHstas? "Prefiro colocar a questão de outra forma: Numa
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assembléia de psicanalistas, há interesses menores tão presentes quanto numa reunião do Congresso~•.
O Congresso, enfiin, e essa é ,.sua raZão _última, é ó Brasil.
Tão bom e tão esculha-nlbadO--quantO.Bde· sente-se esse Brasilzão variado, contraditórió;-riiãluco, q'ue;:C'óm seus sotaques
e interesses_ diversos, aqui se separa, rhaS' ta"mbém·- se Urie
sob o mesmo teto. Um escritor italiano·, Maurizio Cotta, autor
do verbeté ''Parlamento" do Dicionário Político Organizado
por Norbcrto Bobbio, tem um -trecho em que define com
argúcia a utilidade. dos congressos: ~'A prática parlamentar,
pela sua intrínseca necessidade de reciprocidade de comportamentos, intercâmbio de comunicações, colaboração e mtituos
favores, constitui Um fato r que pode contribuir, de modo bas-

tante significatiVo, para Criar -um fUndO- e coesão entre as
forças política-s, capaz de transcender as suas divergênci~s •.
e pode servir para contrabalançar as pressões centrífugaS-que
nascem inevitaVelmente da dialética política".
"Fundo de__coesão", cultivado numa casa de tolerância,
ou seja, numa casa, como nenhuma outra, democrática. É
nisso que o País-se-segura.
- -------Casa- de loucos
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em Fortaleza a industrial de sucesso e patriarca do empresariado esclareCido dq Esta~<?. V eras é ~m estreante que, quando confrontado com a pergunta "Dá para fazer alguma coisa
no Senado?", responde: ":É difíCil".
Feita uma média dos diversos autores que se debruçam
sobre o assunto, pode-se sintetizar em quatro as principais
funções dos parlamentos: representação_ da sociedade, produção de leis, controle do Executivo e debate das questões nacionais. O Congresso_ cumpre satisfatoriamente essas funções?
Certamente não, por uma infiri.idade_de razões, que viriam
de uma problemática universal dos parlamentos a questões
específicas do Congresso brasileiro.
Que a instituiçãO parlamentar está em crise é _algo que
se diz mais ou menos por toda parte, e há muito tempo.
Na Inglaterra c_ostumava-se dizer, no século passado: "O Parlamento pode tudo, exceto transformar um homem numa mulher e vice-versa". Hoje, as operações transexuais pe-rmitem
transformar homens em mulheres e vice_-versa. Já_-o Parlamento, embora seja daí que brote o governo, de acordo com
o sistema parlarnentarista_que os próprios ingleses inventaram,
não tem condições de arcar com a amplitude de domínios
e a minuciosa especialização que se passou a exigir dos governos no século XX.
Nos Estado Unidos, costuma' se considerar que a era
de ouro no Congresso foi em fins do século passado e começo
deste. Em 1885, um professor da Universidade de Princeton,
Woodrow Wilson, que mais tarde viria a protagonlzát essa
raridade que é um intelectual chegar à Presidência_ americana,
publicou um livro_ cujo t(tulo" diz tudo_-_ Con~ressional Go-vernmentJ ou Governo COngressual. Depois do período
Franktin Roosevelt, que-conieça em 1933, as ocupações do
governo ampliaram-se enormemente. Passaram a abranger
uma vastidão _de domínioS Sociais e eConómicOs antes fofada respÕnsabÜiditde goVernament~l. A l;mrOcracia federal
americana, que se contentava com 350.000 funcionários em
1901, saltou para 5 milhões hoje: Moral da história: o Executiy9 _agigantou-se e o CongressO enc9Ihel:l.

Parece caso de atropelamento. Lá estão todos de pé,
solidários ou ein rodinhas, como nas estradas, quando há
um acidente e aglomeram-se os curiosps-. É a paisagein mais
comum na Câmara. No Senado, costuma-se sentar e consegue-se dar uma impressão de ordem. A Câmara é caótica.
Só uma bolsa de valores consegue ser mais tumultuada. Por
que todo mundo de pé, em redor dos dois microfones de
apartes, causando um co-nge-stionamentO no espaço entre o
palco em que s~ situa a mesa e a primeira fileira de poltronas?
"É para ficar põr dentro", responde o deputado José Serra.
Escassos sáo os deputados que ocupam as põltronas. A
maioria prefere â aglOnieração, junto aos. lí_der~_s _e_. a ,uma
distâncía- ó menor possível da me.sa. Assim, acreditaffi_-se êm
melhor posição para saber o que ocorre. Segund-o o deputado
Miro Teixeira (PDT - RJ), um PhD ein procedinientos e
mumunhas legislativas, aS perguntas que mais se, ouy~m- r10
plenário são: "O que está sendo votado?", "ConiO se v.Ota?•'• .'
Os sjhais de quebra do prestígio legislativo estão um pouViu-se, no capítulo anterior, que a maioi- virtUde do. COn~
co pór toda parte. O Legislativo não- foi feito párã legislar?gresso são a tolerância_ e a Córivivéncia- democr;ítíca. Arites;
já se vira que na maioria ·daS ''ezeS Critica~se ·o· Co:Ogi--essO-- Pois-inais de 80% das leis, na Inglaterra, têm origem no Execu~
tivo. Na França·, 95%. Num estudo sobre o Congresso ameripelos motivos errados, frutos do preconceitO-contra aãtívidade
cano (Congressional Responses to the Tw-entieth Century), pupolítica. "Ao mesmo tempo que enfeixa uma série' de _qualida~
blicado em 1971, o cientista político daquele país Samuel Hundes, no ent~nto, o Congresso apre-se-nta taDibém uràa Penca
tington aponta um curioso fenômeno - a distância entre o
igual de vulnerabilidades. "Aqui vigora a lógica da paralisalíder parlamentar clássico e o líder do Executivo. "Normalção", diz Serra. Miro Teixefra áctescei::tta: -"Morro .de_ inedo
mente,
na vida americana, tornar-se líder numa instituição
de vir o parlamentarismo com esta casa do~ jeíto qUe -·están:·
abre· caminho para ser líder em outras", escreveu Huntington.
Se as pessoas ficam como baratãs tontas -~o Plemhlo," não
sabendo bem o que está ocorre-ndo, e votando aos trambo~ "Dirigentes empresariais torriam-se chefes de entidades benelhões, iSto já não é néírr casã de toleráncia-i:tem casa-da iiuSao.· méritas ou viram membros do gabinete. Executivos de uni ver"
sidades e fundações entram no governo. Advogados e banÉ uma casa de loucos.
_ _-_ ~
-~ ~
-queiras assumem corporações ind~striais."
Em nenhum lugar ouvem~se tantas críticas ao Congresso
Isso vale p'ara todos o~ s_etores, pro~s~gue H.ui_l~íngton,
quanto no próprio Congresso. "Aqui não·s~_c_onversa", afirma
o deputado Sérgio Machado (PSDB -CE), levantando um menos um -o Congresso. "Liderança na Câmara de Repreintrigante argumento. "Só há reuniões, O que mata as convér- sentantes não leva a lugar algum senão à liderança na Câmara
sas." Ou seja, a corriezinha atividade de- parlare, ·ou faíar 1 de Representantes", escreve. O autor -vai buscar em Lyndon
que deu origem à palavra parlamento, estaria atrofiada. Sérgio Johnson, que ant'es de ser presidente exerceu uma longa lideMachado é membro do grupo tucano do Ceará que inclui rança no Senado_, o exemplo do que quer dizer. Huntington
o ex e o atual governador, Tasso Jereiss_ati e Ciro Gomes, cita depoimentOs segundo os quais Johnson fez, do Senado
e que tem como guru, embora nacionalmente menos conhe- seu lar e sua vida·, de forma a ligar-se a ele por uma espécie
cido, o Senador Beni Veras. Dono de ·uma curiosa trajetória; de monomania~ "Essa monomania", conclui o autor "é o
que vai de membro do Partido Comunista e auxiliar de mascãte pré-requisito páfa exercer líderança no Senado. Norm~lmenw -
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te, é também urna barreira insuperável! psicológica e politicamente, para efetiva liderança fora do Senado.'.'
Pode-se imaginar exempl9s semelh~ntes no Congresso
brasileiro. O senador Hum~erto Luce:na, çélebre nepotista
que, se lhe fosse permitido, empregari3. os -descendentes por--nascer na Gráficii~do Senado, foi colecionando, ao longo de
sua longeva carreira parlamentar, composta de vinte anoS
na Câmara e, até agora, catorze no ·senado, honrarias de
diversas espécies. Foi líder, vice-líder, várias vezes presidente
de con1issão. Já foi presidente do Senado, nada menos do
que isso. E hoje é líder do PMDB na 7-f!~~-.- Sefl!~-"~~~lmm
desrespeito, apenas considerando sua carreira_ "mono~f!~fa~
ca" e naturais limitações, é difícil imaginâ.-lo exercendo cargos
de responsabilidade semelhante em outro lugar que não seja
o Congresso.
O Congresso contint~:a a premiar caraterísticaS- que no
mundo das coisas, para voltar à classificação do senador Amin,
conhecem declínio cada vez mais acentuados. Tome~se o líder
do PMDB na Câmara, deputadO Gene baldo Çorfe_iª_._tiii!beffi
conhecido como "G.eneba" ou "Genebinha", baiano de Santo
Amaro da Puriiicação,-ConiO Caetano-VetôSo;-e cOiêga- deste
último no CentrO Educacional Teodoro Sampaio e no jornal
local O Archote, onde Caetano era crítico de~ .cinein& e -Gene-_
baldo escrevia sobre política. Que qualidades- apresenta Gene~
baldo para ter chegado onde_chegou? Dez entre dez de seus
pares._ diante dessa questão, responderão que ele é ~'vivo",
"esperto", ou algo·semelhante. Lá isso é qualidade que se
apresente, em outro meio ambiente?
A análise de Huntington insere-se na-nlais- comum· das
críticas· ãõs parlamentos. A de que consistiram -num pooer
desaparelhado para enfrentar a dinâmica da: vida moderna,
que exige pressa e especialização técnica. Seriam urna espécie
de relíquia do século XVIII, época em que, na esteira da
filosofia das luzes e das revoluções nos Est~d_o~ U ni9os ~
na França, firmaram-se corno o sol do sistema planetário da
democracia.
No Brasil, Cúntarn~se todos os problemas universais.dos
parlamentos e mais alguns. Um dos mais c-aracterístiç-os; tah:ez
até o principal, entre os problemas específicos do Congresso
brasileiro, é que se trata de uma casa sem ritmo, sem a-rotina
cadenciada e exigente que caracteriza o trabalho bem realiza~
do. "O Congresso só fundaria_ espasmOdiCamente", <fiz o sena~
dor Fernando Henrique Cardoso. Depois de funcionar a todo
vapor na Constituinte, oride, independente do resultado final,
fez um trabalho intenso, caiu num sono de 100 noites nos
meses seguintes, entorpecido pela falta de quórum e de vontade política de resolver questões como a das leis complernen~
tares à Constituição.
.
_
Os parlamentares mais lúcidos estão carecas de cof\h_~C~r
as deficiências da casa e apontar os remédiOs possíVeis. E
moeda corrente no Congresso a idéia de que se devia diminuir
o quórum, dos atuais 50% mais uin, pa:I'a dig)i.lnOs, um tei'Çó
dos deputados ou__senadores. D~ssa, fQrma s~~ evi!a.ria o _fenômeno, constrangedor entr_:e_tQdos, de as co_is.as-serem deciQiQa~.
no Congresso, ou não serem, pela inaÇão, na:o pela· ação.
se a exigência de quórum fosse menor. quem quisesse derrotar
alguma coisa teria o- ónus de comparecer, não a_ facilidade
de se ausentar.
Se a solução salta à vista, por que Dão é adotada? Porque
não. _Porque isto é Brasil. Porque a tendência ao acomodamento e ao deixa-:como~está~para-ver-como-fica é irre$istível.
Uma Comissão de Modernização da Câmara constituíd_a f:IO

Junho de 1992

ano passado, sob a coordenação do deputado Miro Teixeira,
apontava, como uma de suas sugestões, apenas uma delas,
e das mais humildes, que os deputados fossem proibidos de
co~tçatar patentes pata seus gabinetes. A sugestão foi derro~
tada na ComissãO de Justiça, depois de um assombroso parecer
do deputado Jurandyr Paixão (PMDB - SP). O raciocfnio
de Paixão era o de que proibir parentes era discriminá~los
e..- portanto, praticar uma ação inconstitucional. "Ora, ao se
permitir hoje discrim-in-ar paferites". escreveu, "por certo amanhã iremos segregar os negros, os índios, os que professam
tal ou qual fé religiosa, e::úa ou aquela ideologia política".
E, miüs adiallte: "Não se vai querer a moralidade dos atas
da administração com a imoralidade da afronta à Constitui~
çao". resto não é -SilênCio, Como diria Hamlet. O restO é
perplexidade. Se se cita aqui este caso, é para: mostrar como
a tendência a ficii.r---=COino-estã--é- forte, e- desafia os liiiiites
d_a racionalidade. O requebrado inzoneiro_do Congfesso eví~
_dent~_ente ~Pala Um cavalheiro da razão -cofio- ó deputado
Ro)Jerto Ca.t"!lpos (PDS- RJ). "Quando chegUei aqui, queria
fazer o bem", diZ Campos, o campeão -da elegância literária
no Congresso. "Hoje, o que acho que dá para fazer é evitar

-:o-

om~"

.

Falou-se há pouco que não se _mexe .nas coisas no Congresso porque isto é Brasil. Sim, é Brasil. e por isso mesmo
é útil fazer uma pausa para uma advertência._ Nada_ i_ndica
que o Congresso seja pior do que qualquer outro setor da
vida pública brasileira. Não_se imagin~_ que o Ministério dos
Tran~portes ou a Polícia Federal, por exemplo, sejam melho~
res-. -Provavelmente_ são piores, e suas falhas, c9mo deixar_
estradas ~~buracad~s ou não prender contrabandistas, podem
ser mais nocivas para o país. Estão se apontando os problemas
do Congresso, em primeiro lugar, porque é este o nosso tema,
e, exp. segt,tndo, por um fato~_ que é precisO "ter sempre em
conta: ·a Congre·s-so-e eséancaradamente aberto. Conhecem-se
suas dificiêilcias e baixarias como a-s de nenhUma outra instituí~
ção . .Ali tudo acontece à vista geral, ao contrári9 do Executivo
e do JUdiciário.
-~SüSpenda~se a pausa e faç-amos entrar b problema seguin~
te - Brasilia. É outro fator que atrapalha a continuidade
e o aprofundamento dos trabalhos do Congresso. O senador
MarcO Maciel conta cjue uma vez foi buscar no aeroporto
um amigo que chegava do Recife para se instalar em Brasília.
No-- caminho, o ami-go perguntou o que o senador achava
de- Br.asflia. "Eu gosto'', respondeu Maciel. "para estudar
e trabalhar, é muitO bom." O amigo suspirou: "Você não
quer que eu fique ..-_," Por aí se vê a fªmª" d_fl_cidade~ n_a contra-.
mão do agito tão do gosto nacional.
o" jorn-alista Carlos Castello Branco. do Jornal do Brasil,
qtie -fieqü_entou diariamente o Congresso de 1949 a 1970, e
que hoje, do alto de sua Coluna do Castello, contempla-o
com a mesma altanaria com que as pirâmides do Egito, segun~
do Napoleão Bonaparte, contemplam quarenta séculos de His~
.tOiia-,---costuiná dizer que, na saga de povoação de Brasfiia
pe"loS ·pâflaineniafes, primeiro foram criadOs ·incentivos para
eles ficarem, e em seguida para irem embora. Primeiro, inven~
tou-se o apartamento_ funcional. Depois, a distribuição gratuita
de passagens para o Estado de origem.
Não é justo acreditar que os parlamentares deixam Brasília por vagabundagem, como já foi dito, Mas _a ve_rdade_
é-que á tetidênc13 a debandar da cidade cresceu a ponto de
hoje, a rigor, sobrar apenas um dia em que as votações podem
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ser razoavelmente garantidas, a quarta· feirá. Que fazer? Uma
sugestão que toma co~po, para prender os parlamentares em
Brasília, é atrelar O câlendário num rodfzio semanal, de forma
que durante uma semana haja trabalho_s !J.O plenário, na seguinte nas comissões e na terceira__os deputados e senadores
sejam líberados para visitar seus Estados. Outros alegam que
não adiantará nada. Os parlamentares continuariam a ir aos
Estados todo fim de semana, e além disso ganhariam uma
semana inteira- para isso, em -cã.da irês.
O Congresso tem muitos ou_tros defeitos em sua estrutura.
Hoje há na Câmara um geral descontentamento, por supostamente antidemocrático, com o Colégio de Líderes, o seleto
grupo que se reúne com o_ presidente da Casa e decide o
que vai ser votádo e quando. Também se vocifera contra
a bagunça que é a fixação da ordem do dia, isto_ é, a pauta
das matérias que-·setão- vOtadas num determinado dia, às yezes
decidida em cima da hora, pelo Colégio de Líderes, outras
decidida mas não respeitada, tudo contribuindo para a desorientação e a pe-rgunta: "O -que está sendo votado?"
Deseja-se mais um de_feito? A obsessão do Congresso
pelo consenso. "Por que essa mania de cqns~nso_?_"_, pe_r~u~t3:
o deputado Delfim Netto. ''Por que não partir-para-a votação
e haver vencedores c perdedores? O preço do consenso é
que se faz uma c_oncessáo aqui, outra ali, e a matéria fica
completamente deformada, fabricada pela média." Se Delfim
quisesse abordar a questão pelo lado moral. poderia acrescentar uma frase da britânica Margaret Thatcher: "Consenso
é a ausência de princípios e a presença das conveniências".
A maioria dos defeitos do Congresso alinhac,Ios acima
seria muito grave, não fosse um detâ.Ihe; eles não têm a menor
importância. Na verdade, Cluestõ_es de procedimento res~l
vem-se numa penada, desde que se enfrentem as questões
centrais. E as questões centrais começaln com a seguinte cçmstatação: o Congresso, ta_l como está estruturada a vida in.stitucional do país, está alarmantemente distante da população.
A publicação Listening Post, da agência Standard, Ogílvy &
Mather, divulgou em seu último número uma pesquisa em
que pessoas de classe média em sete capitais eram convidados
a citar de memória os parlamentares que mais se destacaram
no ano passado. De maneira ass_ustadora, só para citar alguns
resultados, em Curitiba 93% não foram capazes de citar nenhum senador, e 95% nenhum deputado. Em São Paulo,
essas porcentagens foram de 55% e 67%. No Rio de Janeiro,
de 86% e 43%. Em Portei Alegre, de 91% e 56%.
OUtras pesquisã:S- cõstuniam reVelar Que~- passados seiS
ou sete meses de uma eleição, os eleitores não são capázes
·sequer de lembrar em que candidato a deputado votaram.
Isso, quando votaram. Nas últimas eleições, 31% dos eleitores
votaram em branco ou nulo para deputado. Que significa
'isso? Significa que a lógica do sistema brasileiro joga o Congresso lá para baixo. Na Itália. costuma-se falar em centralità
dei Parlamento. No Brasil, a es~agadora centralità é do Executivo, mas propriamente do P_res_idente. A contrapartida da
indiferença popular. quando não da ho~tilidade, insufl~da pela
inércia dos preconceitos ou pela ação de um E?Cecutlvo que
tem entre suas históricas predileções jogar as culpas e os podres
nas costas do Legislativo, é que o Congresso ·não .se sente
responsável corno deveria pelos destinos do país. O parlamentar pensa: "Política económica? Isso é com o Executivo,
e ele que se vire".
Qual a solução? Os_ defensores do voto distrital alegam
que esse sistema, onde o eleitor escolhe um deputado de
sua vizinhança, ou de seu bairro, por um critério majoritário,

Sexta-feira 12 4725

tornará o deputado mais próximo do eleitor. Outra reforma
necessária seria impedir a proliferação dos partidos como ocorre agora, quando há dezoito_ deles representados no Congresso, número que não contribui senão para aumentar a balbúrdia.
Há tantas râzões, vagando pelo mundo, para constatar
a decadência dos parlamentos quantas para negá-la. Yves Mény, um estudioso francês do assunto, acredita que talvez o
que ocorra seja uma adaptação de seu papel. não decadência.
"Não nos ocorreria falar em decadência do Executivo só porque na Europa eles são menos autoritários do que eram 1i"õ
século XIX", escreveu Mény.
A iniciativa das leis, seja em que país for, é na maioria
das vezes do Executivo, mas tem de ser assim mesmo, porque
é o Executivo que tem domínio técnico das questões e, sobretudo, que tem mandato para executar um programa coerente
de governo.
A questão do desaparelhamento técnico do Legisla_tiv~
é' mistificadora. Nem o Congresso americano, o mais aparelhado do mundo, com seu batalhão de técnicos, tem condições
de acompanhar os mastodontes que são os ministérios e agências do Executivo, sob o -ponto de vista da minudência e da
especialização. Na Câmara brasileira há escassos 130 assessores parlamentares, para fazer tudo, de uma pesquisa histórica a um projeto de lei que encomende um deputado, mas
não é esse o ponto. O ponto é que os parlamentos não são
casas técnicas.
Mesmo as comissões ditas técnicas, como as. de Justiça,
Economia ou Relações Exteriores, encarregadas de dar o primeiro combate num projeto, são técnicas mais no nome do
que na vida real. O Parlamento é um órgão político, eis o
fundamental. Olhos e ouvidos colados no que o eleitorado
que ele representa está pensando daquela questão, é isso o
que vale num parlamentar. Ele vale pela capacidade de servir
de correia de transmissão entre seu eleitor e a decisão governamental - em outras palavras, de representá-lo. Os _parlamentos existem para legitimar, ou não, as decisões. e para
esse supremo papel não se inventou ainda nada __ me_lJ:t9.r. A
alternativa é o Fuji-cinismo. a Fugi-impostura, a Fuji-fraude
e a Fugi-barbárie.
Quando se fala em decadência dos parlamentos, nota
ainda Yves Mény, esquece-se como, no passado~ eles eram
pouco representativos, em virtude das numerosas res~riçQe.s
ao voto. A explOsão do voto, tomado realmente universal,
é fenómeno deste século, em todo o mundo. O Brasil não
foge à regra. No Império o voto era censitário, ou seja, só
votava quem tinha determinada renda. Na República, não
votavam os analfabetos, norma instituída num momento em
que eles eram a esmag~dora maioria. Só muito recentemente,
depois da queda da ditadura militar. é que se escancararam
as porteiras do voto no país. Em 1881, no momento m~is
liberal da legislação eleitoral do Império·. votaram, no Brasil.
3% da população. Cinqüenta anos mais tarde, ao terminar
a Repúblíca Velha, o progresso havia sido pouco. Votaram
5%. O eleitorado cresceu de 29 milhões, ou 31% da população, em 1970, para 58 milhões, ou 46%, em 1980, e84 milhões,.
ou 57%, em 1990.
-·
E com isso acabamos por-3.char os bolos do Congresso.
São os que não percebem que a única coisa que se distribuiu
eficazmente neste país. nos últimos anos, foi título de eleitor.
E que portantq __é preciso servir com decência .e_ eficácia a
seus portadores.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Passa-se
agora à votação do Rcqueririlento no 400/92, de urgência,
lido no Expediente para o Ufícío n~ 5w7w92.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, a matéria-a Que-SêfeTêfe"ligu::
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsew
qüente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Passa-se
à votação do Requerimento nn 401192, de urgênci~, lidO no
Expediente, para o Projeto de Resolução n' 29, de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse_-:_
qüente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 27, DE 1992
(Incluído em Oi'dem do Dia nos termos do -ª":rt.__251_~ pará~
grafo único, do Regirriento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisM
lativo n" 27, de 1992 (n" 30191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
EmiSsora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidàde de Barra do Garças, Esta_dQ
de Mato Grosso, tendo,
~arecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena~
dor Aureo Mello.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATl\'0
N• 28, DE !992

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1992 (n" 37/91, na Câmara dos Deputados),
___ff!Í'e ~_prc;>_y-ª_ _o a:t_d _que outorga-concessão -ã Rádio Jaguaribana
de A,racati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Aracati, Estado do Ceará, tendo,
____ __!~?r~cer favorá_vel_,_proferido ~~ Pl~n~r~o~ Rel~_tOr. S~~~~dor Aureo Mello.
_
-4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
--- N• 30, DE 1992
·(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353; pará'
grafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n• 30, de 1992 (n' 48191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviçO de radiodifusão
SOnOra n:a cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo,
·---·-parecer faVOr"ávcl, proferido em Plenário, Relator: Sena--------------doiNiOOi"TúiiTói:--- --- ----- -----------------

-5PROJETO DE DECRETO:LEGlSLATIVO
N• 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ar_t. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1992 (n" 49/91, na Câmara dos Deputados),
qy!! ~prºv_'! o -~to que outorga concessão _à TeJevisão Rio Fqr. m_Qso_ Ltda,, paia explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Jataí, Estado de Goiás,
tendo,
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 32, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do PrOjeto de Decreto Legislativo 11" 32, de 1992 (n' 50191, na Câmara dos Deputados),
que_a_pro~a o ato_ que renova a concessão o.vtorgada à Rádio
Clube de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora_ na cidade de.Votuporanga, Estado de São Paulo,
tendo,
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: _Sena~
dor Nabor Júnior.

(Incluído em Ordem do DjanQS termo~_do~rt, 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
_
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31/91, na Câmara dos Deputados),
-7que aprova o ato que outorga permissão _à RedeJtapuã de
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
N'
33,
DE
1992
na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Jl.io Grande <lo_
Sul, tendo,
(Incluído em Ordem do Dia nos te!mos-do art. 353, partgrafo único, do Regimentq Interno.)
Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator: SenaVotação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisdor Áureo Mello.
lativo n• 33, de 1992 (n" 52191, na Câmara dos Deputados),
-3-qüe aprova o-ato· que _outorgá permisSão- á Rádio Cidade de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
--Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
N• 29, DE 1992
na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais, tendo,
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Nabor
(Incluído em Ordem do Dia nos terriloS do art, 35.3.~ pã.iáJúnior.
grafo único, do Regiment() Interno.)
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-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 34, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos terrTI_9s do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interrlo)
Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Souto Soarcs_Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cidade Souto Soares, Estado da Bahia, tendo,
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 35, 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' 35, de 1992 (iii 57/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, tendo,
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Nabor Júnior.
-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos _termos do art. 353, paragrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno· único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na
Cidade de Mutulpe, Estado da Bahia,tendo~
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Filho.
-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 37, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos terrrios do_art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 37, de 1992, (n' 70191, na Câmar~a~~dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Stéreo Pérola de BirigUi FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
Bírigui, Estado de São Paulo, tendo,
'
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Filho.
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 38, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos· termOs do art. 353, pa_rágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1992 (n' 74191, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Barro, Estado do Ceará, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV6
W'39, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do a_rt. 3_53, parág~afo ún~co, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 39, de 1992 (n' 75!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de ;radiodifusão
sonora na Cidade de. Capão Bonito, Estado de São Paulo,
tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Filho.
-~14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'40, 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' 40, de 1992, (n' 88/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda.-, paTa exRionir serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Júlio Campos. - --IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 41, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos âo art. 353: pai-ágrafo único, do Regiffiento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 41, de 1992 (n9 89/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
-16PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 42, 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' 42, de 1992 (n' 90191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul,
tendó,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 43, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do a:d. 353~ paiágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislàtivo n• 43, de 1992 (n• 102191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão- â Rádio I pirá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifuSão sonora n-a- Cidade de
!pirá, Estado da Bahia, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 44, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Intern_o)_

Votação, cm turno únícO, do Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1992 (n• 121191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de ltaobim, Estado de-Minas Gerais, iendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

_ ) unho cte 1992

Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda médía na Cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Filho.

--'- 22PROJETO'DEDECRETO LEGISLATIVO .
N• 49, 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' 49, de 1992 (n' 93/91, na Câmara dQs Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
DiftiSõra de Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, prof~rido em Plenário, Relator; S_enad?r Júlio Campo~.
-23-

PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA
_ N'40, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
-19---------Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 40, de 1992 (n' 2.629/92, mi Casa de origem), de iniciativa
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
·N' 45, DE 1992
_e a organização interna-- âo Tribunal Regional do Trabalho
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 353, pará- da 15~ Região, com sede em Campinas - -SP, e dá outras
grafo único, do Regimento Interno)
providências.
Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto Legis~
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 396, de
lativo n' 45, de 1992 (n• 131/91, na Câmara dos Deputados), 1992, de extinção da urgãncia.)
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranada
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Marnia, Estado de São Paulo,
-24tendo
PROJETO
DELE!
DA CÂMARA
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, ReNo 46, DE 1992
--lator: Senador Júlio Canipos.
- -- (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
-20336, c, do Regimento Interno)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Discussão, em turno único, do P-rojeto de-Lei da Câmarã
N'47, DE 1992
n' 46, de 1992 (n• 2.627/92, na Casa de origem), de iniciativa
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, do Tribunal Super!o~ _do Tra_balho~ que_ altt:~ra a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- da 10~ Região, com sede em Brasília - DF, e dá outras
lativo n' 47, de 1992 (n' 73/91, na Câffiara dos Deputados), providências.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 397, de
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 1992, de extinção da urgência.)
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re-25lator: Senador Júlio Campos. ·
PROJETO
DE RESOLUÇÃO
-21N• 7, DE 1992
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Em regime de urgência_ nos termos do art. 336,
N' 48, DE 1992
c, do Regimento Interno)
(Incluído em Ordem do Dia, nós termos do art. 353,
Discussão,
em
turno
único,
do
Projeto
de ResolUÇão n"'
parágrafo único, do regimento InternoJ
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- 7, de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe
lativo n• 48, de 1992 (n• 92/91, na Câmara dos Deputados), sobre limites globais e condições para as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Munique aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
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cfpios e suas autarquias;e estabelece limites e-condições para
concessão de garantias, tendo
PARECER, sob n' 164, de 1992, da Çomlssão

- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto, nos
termos de Substitutivo que OfereCe-.
-26PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 25, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 3T6, c, do
Regimento Interno)
·
.
· ·
Discussão, em turno único, do Projeto cte- Resolução n~
25, de 1992 (apresentado pela Comissão~ de Assuntos EconôM
micos como c_onclus_ão de seu Parecer n'-' 161, de 1992), que
autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito externo, no valor de sessenta
e hum milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos
e setenta e um dólares norte-americanos, destinada a finahciar,
parcialmente, a importação de _helicópteros, ferramental e
treinamento de pessoal, para o 1"' Batalhão de Helicópteros,
no âmbito do Programa qe Rcaparelhamento dp Exército.

-·27PROJETODELEIDO SENADO
No 173, DE 1991
Discussão; em turno suplementar, do Projeto de Lei do
Senado n" 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de
comunicação e dá outras providências, tendo
PARECER, sob no 156, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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490 e 492, do Regulamento AdmiíüStrativO do Senado Federal.
Senado Federal, 10 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO 00 PRESIDENTE N•107, OE 1991, QUE.
APOSENTOU EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA,
ANALISTA LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere O preserite Ato, para incluir as vantagens da ReSolução SF nQ 21, de 1980, e excluir os arts. 490
e 492, do RegUlamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, !O de junho de 1992 -Senador Mauro
Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE N•I09, OE 1991, QUE
APOSENTOU FERNANDO GIUBERTI NOGUEIRA,
ANALISTA LEGISLATIVO
· Apostila
Fica alterada para 32/35 "(trinta e dois trinta e cincO_àvos)
a· proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação de sua apasentadoria.
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF n~ 21, de 1980. e excluir os arts. 490
e 492, do Regulamento Admini"strativo do Senado Federal.
Senado Federal, 10 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.

-28PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' I, DE !992
.
DiscussãO, em primeiro· turno, da "Proposta-de Emenda
à ConstitUiç-ãO n'-' 1, de 1992, de autoria do Senador Epitácio
Cafeteira, qoc acrescenta alínea c ao inciso III, do art. 150,
da Constituição Federal. (3~ sessão de discussão).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem)>erg) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão àS" 18 horas e 38 minUtos.)
ATO DO PRESIDENTE N' 128, OE 1990,
QUE APOSENTOU JORGE NUNES PEREIRA, ANALISTA
LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão.da aposentadoria, a que se refere o presente AtO, para incluir as vantagens da Resolução SF, n' 21, de 1980.
Senado Federal, 10 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO 00 PRESIDENTE N' 49, OE 1991,
QUE APOSENTOU MARLENE DE GUSMÁO,
ANALISTA LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presetlte Ato, para excluir os arts.

ATO 00 PRESIDENTE N' 154, OE 1991, QUE
APOSENTOÚJOÁO EMÍLIO FALCÁO CUSTA FILHO,
ANALISTA LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da ccmcessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF, 21, de 1980, e excluir os art. 490 e
492, d_a ~egu1amento A.dmiÍ1istrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 10 de junho de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 181, OE 1991, QUE
APOSENTOU JOSÉ CARLOS PÔRTO DE MENDONÇA
CLARK
ANALISTA LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterada para 33/35 (trinta e três trinta e cinco avos)
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação de sua aposen'
tadoria.
Fica afterado 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. 10 de junho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 216, DE 1991,
QUE APOSENTOU ANTÓNIO CARLOS SIMÕES
Apostila

ATO DO PRESIDENTE N• 423, DE 1991,
QUE APOSENTOU MARIA DE LOURDES RAMADAS
BASTOS, TÉCNICO LEGISLATIVO
Apostila

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen-

tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento AdmiõistfiltiVO-·do Senado FederaL
Senado Fed1:ral, 10 de junho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 251, DE 1991,
QUE APOSENTOU HELIOS DE PASSOS,
ANALISTA LEGISLATIVO

Junho de 1992

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadOria, a que se rere~e o preSente Ato, para incluir o inciso
II, do art. 192, da Lei n" 8.112, de 1990, e excluir os arts.
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
'·Senado Federal, 10 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 436, DE 199!,
QUE APOSENTOU ARY PINHEIRO MOREIRA
Apostila

Àpostila

Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposenFica alterada_ para 32/35 (trinta e dois ltinta e cinco avósY -tadoria, a que se refere o presente Ato, para iilcluir <? art.
517, inciso IV, e excluir os arts. 490 e 492, do Regumento
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor _haver atingido mais um ano entré' _ ·AdminiStrativo do Senado Federal.
a autuação do requerimento e a publicação de sua apose~~a-' · ' ·Senado Federal, 10 de junho de 1992. -Senador Mimro
Be~eVídes, Presidente.
daria. Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se _refe're o presente Ato, para exc~uír _o_s
, ATO DO PRESIDENTE N' 443, DE 199I,
arts. 490 e 492, do Regu.Jamento Administrativo do Senado.
QUE APOSENTOU RAIMUNDO FERREIRA FILHO,
Federal.
TÉCNICO LEGISLATIVO.
Senado Federal, 10 de junho de 1992. -Senador Mauro.
Aposiilà
Benevides, Presidente.
· Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen.·. . ·-.·. ·, ~--~ tádõiià: qUé ·se ·ref'ei-e o preSente Ato, par·a· exclúif os ã.its.
ATO DO PRESIDÉNTiú.:.- 404,
1991,
A90 e 492; do Regulamento Administrativo do Senado Federal
QUE APOSENTOU VICENTE CRISTINO FILHO,
e o art. 67, da Lei n' 8.112, de 1990.
ANALISTA LEGISLATIVO
Senado Federal, 10 de junho de 1992 . . . .,. ,. Senador Mauro
Benevides, Presidente.
Apostila
ATO DO PRESIDENTE N• 737, DE 1991,
F:ica alterada r>ara 32/35 (trinta e, dois trinta e cincO aVos)
QUE APOSENTOU FRANCISCO PAULO DE MENEZES,
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
ANALISTA LEGISLATIVO
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
Apostila
a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria. Fica alterado o fundamento legal da concessão da apoFica alterado o fundamento legal da concessão da aposensentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
arts. 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado
490 e 492, do Regulamento AdministratiVo do Senado FeFederal.
deral.
Senado Federal, lO de junho de 1992. -Senador Mauro
Senado Federal, 10 de junho de l992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
Benevides, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 116• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE
1992
1.1-ABERTURA

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Requerimento a ser
encaminhado por S. Ex• à Mesa, propondo sessão secreta
do Senado para tratar de assuntos administrativos da Casa.

1.2-EXPEDIENJ'E
1.2.1- Ofício do 1~ Secretário da Câmara dos Depu-

1.2.4- Requerimentos
- N~ 404 e 405/92, de autoria do Sr. Jutahy Magalhães, solicitapdo ao Ministro dos Transportes e Comunicaçõ_es e ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona:.
-·
- N" 406/92, de autoria da Sr~ Marluce Pinto, solicitando sejam consideradas como licença autorizada os dias
17-2; 4, 5, 6, 9, 12 e 16-3; 6 e 7-4; 8, 11 e 12-5. Votação
adiada por falta de quorum.

tados

Encaminhando à reVisão do Senado autógrafo da seguinte matéria.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n9 179/90, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos_ previsto no art. 175
da Constituição Federal e dá outras providências.

1.2.2- Comunicações da Presidência
-Recebimento do A viso n"' 913/92, do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, encaminhando os documentos necessários ao estUdo da Mensagem n"' 163/92.
-Aprovação, pela Comissão Diretora, dos Requerimentos n~ 292, 302, 329, 337, 338, 342, 345, 349, 350,
351, 352, 353 e 370, de 1992.
·· ·
1.2,3- Discursos do Expediente
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Digressões sobre anormalidades e normalidades da conduta
humana do ponto de vista científico, demonstrando preocuR
pações com a onda de denuncialismo, com sérios prejuízos
para· nossa sociedade.
SENADOR EDUARDO SUPUCY, como LíderDecisão de empresário paulista predispondoRse a depor
na CPI do caso PC, para denunciar extorsão de que teria
sido vítima. Ação descortês do Deputado Roberto Jefferw
son contra S. Ex• na CPI do caso PC e na tribuna da
Câmara dos Deputados.
SR. PRESIDENTE -Acompanhamento das providências adotadas para· apurar o episódio do Dr. Roberto
Jefferson, denunciado pelo Sr. Eduardo Suplicy.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n• 27/92 (n' 30/91, na
Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que renoVa
a concessão oú.torgada à Rádio EmissOra Aruanã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso.
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto.de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar
s~rviços de radiodifusão sonora na çtdade de Júlio çl~ Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 29/92 (n" 37/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati,
Estado_ do Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 30/92 (n• 48/91, na
Câmara dos_ Deputados), que aprova o ato que outorga
permissãO à Rádio SoCiedã-4e de Cerro Azul Ltda., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro,
Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 31/92 (n" 49/21, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Rio Formoso Ltda .• para explorar
serviço de radiodifusão de _sons e image_ns na cidade _de
Jataí, Estado de Goiás, Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 32/92 (n" 50191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Clube de Votuporan'ga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 33/92 (n" 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cidade de C_ambuíLtda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de_Cambuí, Estado de Minas Gerais:' VOtação ãdiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 34/92 (n" 55/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., par_a
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito local na cidade de Souto Soares, Estado _da
Bahia. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 35/92 (n" 57/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova-o ato que -Qutorga
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de _Erechiffi-, Estado do Rio Grande do_S_ul. _Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 16/92 (no 59/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sónma na-cidade âe Mutulpe, EStado
da Bahia. Votação adiada por falta de quorum.
Proíeto de Decreto Legislativo n° 37/92 (no 70/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Stéreo .Pérola de Birigüi
FM Ltda., para explorar serviço_ d_e __ radiodifusão sonora -

Tiragem 1.200 exemplares

em freqüência modulada na cidade de Birigüi, Estado de
São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 38/92 (n' 74/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádío FM do Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Barro, Estado do
Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n9 39/92 (nn 75/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio CadqUe de Capão Bonito Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
Bonito, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 40192 (n" 88/91, ria
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 41/92 (n'' 89/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permisSáo outorgada à Rádio J uazeiro da Bahia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Juazeiro~ Estado da Bahia. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 42192 (o' 90/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 43/92 (n' 102/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão_ à Rádio Ipirá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
VOtação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 44/92 (n" 121191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Itaobim, Esta_(lo de MinaS-GüaiS. Votação adiada por fal_ta de qu~rum.
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Projeto de Decreto Legi>lativo n" 45/92 (n' 131/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe outorga
permissão à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço
de radiodifüSão sonora cm freqUência modulã.da na cidade
de Man1ia, Estado de São Paulo. Votação- adiada por falta

de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 47/92 (n• 73/91, na
Câmara dos Deputados), qu~ aprova o ato que outorga
permissão à Rádio-Vila Real Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais. Vot3.ção adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 48/92 (n' 92/91, na
Câmara dos_ Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Feira de Santana, Estado
da Bahia. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 49/oJZ (n" Y:iiYÍ, na
Câmara dos Deputados), que aprova o -ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante
Ltda., para explorar serviço _de radiodifusão" sonOra em
onda média na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato
Grosso do SuL Votação adiada por falta de quorUm.
Projeto de Lei da Câmara n' 40/9Z (ri• :2.629192. na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 15• Região, com
sede em Campinàs.:....SP, e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum para votação de
Requerimento- ri9 396/92, de extinção da urgência.
Projeto de Lei da Câmara n" 46/92 (n' 2.627/92, na
c3sa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, com sede
em Brasnia-DF, e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação de Requerimento
no 397/92, de extinção da urgência.
Projeto de Resolução no 7,192, de autoria do Senador
Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais e condições
para as operações de crédito internO e externo dos Estados,
do Distrito Federal. dos Municípios e suas autarquiaS, e
estabelece limites c condições para concessão de garantias.
Retirado da pauta.
Pl-ojeto de Lei do Senado n" 173/91, de autoria do
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade
de imprensa, de opiniáo_e- de informação, disciplina ares-
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ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras providências. Retirado da pauta.
ProJ'eto de Resolução n9 25/92, que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de Operação de crédito externo, no valor de sessenta e um milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e wn
dólares norte-americanos, destinada a financiar, parcialmente a importação de helicópteros, ferramentas e- treinamento de pessoal, para o 19 Batalhão de Helicópteros,
no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército.
Discussão encerrada, ficandÇ) a votação adiada por falta
de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n• 1/92, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. Em fase
de discussão. (3~ sessão.)
-

-

-

-

---

-

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ELCIO ÁLVARES -Excesso e funcionaffiento inadequados das CPI.
~SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessidade de se prover a Justiça dos meios adequados para o
cumprimento de suas prerrogativas constítuciOriais, a propósito do Dia do Defensor Público.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem à memória do jurista sergipano Osman Hora Fontes,
recentemente falecido.
1.3.2- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n9 24/92, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
-W160, 166,169,170, 171,178,201,217/92(Republicação) e n• 236 a 238/92,
,
3- ATO DO PRIMEIRO SECRETARIO
-N• 4192

4- PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- N•' 32 a 35/92
5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 116a Sessão, em 12 de junho de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Jutahy Magalhães.
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alexandre Costa - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - J arbas Passarinho - João

Ca1mon- João Rocha - Jonas Pinheiro -José Richa - Jutahy Magalbaes - Mansueto de Lavor - Maurfcio Correa Mauro Benevides - Nabor Júnior - Ronaldo Aragão.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf_:A lista de

presença acusa o comparecimento de 15 Srs. S_enadores. 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

contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas
pertinentes e do edital de licitação.
Art. 59,_ O poder concedente publicará, previamente ao
editalde licitação, ato jtJstíf[~-ndo a conveniência da outorga
de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, ár~a _
e prazo.
CAPÍTULO II

EXPEDIENTE

Do Serviço Adequado

_ _____

OFÍCIO
Do 1" Secretário da Câmara dos Di?j;iaãdOs~--úiCCirii{nhaYi:
do à revisão do Senado autógrafo da seguinte matéria:
SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1990
(N• 202/91, naquela Casa)
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos prevista no art. 175
da Constituição Federal e dá outi-aS -providênCias.

O COngres5:9 Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. lo As concessões de serviços públicos, precedidas
ou não da execução de obras públicas, e as permissões de
serviços públicos reger~se-ão pelo~_termos do ar~J ?5_.<:1_~ ÇOJ:!S-:
tituiÇão Federal, pOr esta lei~ pelas normas legais pertinentes
e pelas cláusulas dos indispensáveis Coritratos:-:-~ -~ :--- ------Parágrafo único. Ã União, oS EstadOs~:o Distritq Federal e os MunicfpiõS piõmoVerão a reviSão as adaPtações
necessárias de sua legislaçãq às prescrições desta lei, buscando

e

atender às peculiaridades das _diversas modalidades dos seus
serviços.
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~Art.__ 6~__ Tod_a cq;n~e_ss~q. gu permissão pressupõe a pres--tação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido riesta lei, nas normas pertinentes e
no respectivo contrato.
§ }9 Serviço adequado é o que satisfaz às condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade
das tarifas.
§ 29 A atualidade compreende a modernidade das técni~
cas, do equipamento e das instalações e a sua conservação,
bem como a melhoria e expansão do serviço, na medida das
---necessidades dos usuários.
§ 39 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio
aviso, quando:
I -motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
--II- por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da çoletividade.
CAPÍTULO III

Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

Art. 79 sem prejufzo do disposto na Lei n"- 8.078, de
11 de setembro de: 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
II -receber do poder concedente e da concessionária
informa-ções para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
III- obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolh(!.,
observadas as normas do pode_r_ c.oncedente;
IV -levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irre~ularidades de que tenham conhecimentg
- à:~ferentes ao serViço prestado; -V- comunicar às autoridad_es competentes os atas ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;
VI- contribuir para a permanência das boas condições
dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os
serviços.
CAPÍTULO IV

Art. 2~ Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
I - poder concedente: a Uni~o, o Estado_, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência__se encontre o
serviço público, precedido ou não da execução de obra públi~
ca, objeto de concessão ou permissão;
n~ conce-sSãoo-de -s-erviço- PúDlicO:___ a ·aelegaç~ki"de suaprestação feita pelo poder concedente, mediante licitação,
na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio
de empresas que demonstre capacidade para_seu desempenho,
por sua conta e ri"sco e por prazo determinado;
III- concessão de serviço público precedida da execução
de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação,
reforma, ampliação ou melhoramento de~ quai~quer -Õbras de
interesse público delegada pelo poder conce~ente, m~_diante
licitação, na modalidade de -ooncofrériCía, à pessOa-ju-rídica
Da Politica Tarifária
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para
a sua realização, por· sua conta e risco, d_e forma que o investiArt. 89 A política tarif~~ia oda concessão -de serviço púmcnto da concessionária seja remunerado e ariiOrtizãdo niebfico contemplará, obrigatoriamente, a preservação do valor
diante a exploração do serviço ou da obra por prazo deterda taríf3 estã.belecida no contrato,.
minado;
Art. 99 A tarifa do serviço pl:Íblico concedido será_ fixaIV-permissão de serviço público: a delegação, a título
da pelo preço _da proposta vencedora da licitação e preservada
precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos
pelas regras de reajuste e revisão previstas nesta lei, no edital
feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
e -no contrato.
§ 19 A tarifa não será subordinada a critérioS baseados
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco.
- _______: eni ta~as de rentabilidade, ou em _qu~isquer outros definidos
Art. 39 As concessões e permissões sujeitar-se--ão à fis~
~em legislação específica anterior.
calização pelo poder concedente responsável pela delegação,
§ _29 A proposta de revisão das tarifas poderá ser de
com a cooperação dos usuários.
- - -- -- - - iniciativa do poder concedente ou da concessionária e terá
Art. 4~ A concessão de serviço público, precedida ou
por objetivo restabelecer o inicial equilíbrio -e-cOnómicO-finão da execução de obra pública, será formalizada mediantf"
nanceiro do contrato.
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§ 3~ Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação,
alteração ou extinçâo de quaisquer tributos ou encargos legais,
após a apresentação da proposta, quando comprovado seu
impacto, implicará a imediata' revisão da tarifa para mais ou
para menos conforme o caso.
§ 4" Em havendo alteração unilateral do contrato que
afete o seu -inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder
concedente deverá_ restabe:lecê-lo~ concomitantemente à alteração.
__
.
Art. 10. Sempre que foren1 ,a~endídas as condições do
contrato considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público poderá o poder concedente prever, em favor
da concessionária, no edital de licitaçãq, a possibilidade de
outras fontes provenientes de receitas alternativa,s. complementares, acessórias ou de projetes asso-ciados, com ou sem
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas,
observado o disposto no art. 17 desta lei.
Parágrafo único. _As fontes de receita previstas neste
artigo serão obrigatoriamente consideradas nos estudos para
a aferição do inicial equilíbrio econômico-fiilanceiro do contrato.
Art. 12. É vedado ao poder concedente estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos- específicos de
usuários do serviç_o concedido, exceto se no cumprimento de
lei que especifique as fontes_ de recursos ..
Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em funÇão
das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos disti_ntos segmentos de Usuários.

CAPÍTULO V
Da Licitação
Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida
ou não ·da execução de obra pública, será objeto de prévia
licitação, nos termos da legislação própria e com observância
dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação
ao instrumento convocatório.
Parágrafo único. É inaplicável a licitaçãO para--COnceS~
são de serviços públicos a ser outorgada a entidades estatã.is
visando a exploração das atividades previstas no art. 177 e
no § 29 do art. 25 da Constituição Federal.
Art. 15~ No julgamento da licitação será considerado
um dos seguintes critérios-: ·
-I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
I I - a maior ofei"ta, riOs -Cã.SõS--de-·pagamento ao poder
concedente pela outorga de concessão;
III - a combinação dos critérios referidos nos incisos I
e II deste artigo.
_
§ 19 A aplicação do critério previstO nó inciso_ III só
será admitida quando previamente estabelecida no edital_ de
licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-fin"anc_eira;
§ 29 O poder conced~nte recusará propostas manifestamente inexeqüíveis- ou fiilanceiramerite incompatíveis com
os objetivos da licitação.
§ 39 Em igualdade de condições, será dada preferência
à proposta apresentada por empresa brasileira de capital nacional.
Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá
caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnicã
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ou econômica justificada no ato a que s_e refere o art. 5?
desta lei.
Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta
que, para sua viabilização, necessite-ae vantageris Ou subsídios
que não estejam previamente autorizados em lei da competência do poder concedente e à disposição de todos os concorrentes.
Parágrafo único. Coilsiderar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder cOncedente qUe, pa-ra sua viabilização,
necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade.
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo pode~
concedente observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos
e conterá, especialmente:
I - os objetivos-, metas e prazo da concessão;
II - a descrição das condiç_ões necessárias à prestação
adequada do serviço;
III- os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
- IV -prazo-, local e horário em que serão fornecidos aos
interessados os dados, estudos e projetas necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
V- os critérios e a relação dos documentos exigidos
para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira
e da regularidade jurídica e fiscal;
- VI -as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetas
associados;
_
VII- os direitos e obrigações do podef concedente e
da_ concessionária em relação a alterações e expansões a serem
realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação
do _serviço;
VIII- os critérios de rajuste e revisão da tarifa;
IX -os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a
serem utilizados no julgamento técnico e econômico-finariceiro da proposta;
X- a indicação dos bens reversíveis;
XI- as características dos bens reversíveis e as_ condições
em que estes serão postos à disposição de nova concessionária,
nos casos em que houver_ sido extinta a concessão anterior;
XII - a expressa indicação do responsável pelo ónus das
desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra
pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII- as condições de liderança da empresa responsável
na hipótese em que for permitida a participação de empresas
em consórCio;
XIV- nos casos de concessão, a minuta do respectivo
contrato, que conterá as cláusulas essenciais -referidas no art.
23 desta.lei, quando aplicáveis;
XV- nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra,
dentre os quais os- elementos do projeto básico que permitam
sua plena caracte_rização; e
XVI- nos casos de permissão, os termos do contrato
de adesão a ser firmado_.
Art. 19. Quando permitida na licitação a participação
de empre~as em consórcio, -observai:-se-ão as seguintes normas:
I -comprovação de compromisso público ou particular,
de constituição de consórcio subscrito pelas consorciadas;
II- indicação da empresa responsável pelo consórcio;
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III- apresentação dos documentos exigidos nos incisos
V e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada;
IV- impedimento de participação de empresas censor~
ciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1'' No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras
a liderança caberá a empresa brasileira.
§ 2~ O licitante vencedOr fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e_ registro do
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso_ I
deste artigo.
§ 3~ A empresa líder do consórcio -ê-a responsáVel perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de
concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas.
Art. 20. É facultado ao poder conce:dente_, desde que
previsto !lO edital, no interesse· do serviço a ser_ concedido,
determinar que o licitante vencedor, no c_aso de consórcio~
se constitua em empresa antes da celebração _d_g__ CQQtrfiJQ_. ____ _
Art. 21. Os estudOs, investigações, levantamentos,
projetas, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados
pelo poder concedente ou com a sua autorizaçãO, estarão
à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitaçâo
ressarcir os disp~ndios correspondentes especificados no edital.
Art. 22. É assegurada a qualquer pess03 a--ob-tenção
de certidão sobre atas, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprías conccss.ões.
CAPÍTULO VI.
Do Contrato de Concessão
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
I - ao objeto, à área c ao prazo da conCessão;
II- ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III -aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores. da qualidade do serviço;
IV- ao preço do serviço c aos critérios e procedimentos
para o reajuste c a revisão das tarifas;
V- aos direitos, garantias e obrigações do poder c_çmcedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço
e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação
dos equipamentos e das instalações;
VI- aos direitos e deveres dos usuários para obtenção
e utilização do serviço;
VII- à forma de fiscalização das instalações; dos e_ÍJuipamentos, dos métodos e práticãs de exe_cução -do serviçO, bem
como a indicação dos órgãos competentes pãra -e-:xercê-la;
VIII- às penalidades contratuais e administrativa~ a_ que
se sujeita a concesSionária e iuãTórma:--dc aPTIC3çãO;IX- aos casos de extinção da concessão;
X- aos bens reversíveis;
XI -aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento
das indenizações devidas à concessionária e na extinção do
contrato;
XII- às condições para prorrogação do contrato, que
poderá ser feita uma única vez, por prazo, no máximo, igual
ao contratado originalmente,_ desde que prevista no edital
de licitação e que o prazo total incluído o da prorrogação,
não exceda a cinqüenta anos;
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XIII - à obrigator!edade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;
XIV- à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária;
_ ,__ XV -ao foro. c ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de
serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente:
I - estipular os cronogtamas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concess_ão; e
II- exigir garantia do fiel_çurnprimento, pela concessionária, dasobrigaÇOes relativas às obras vinculadas à concessão.
Art. 24. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejufzos
causados ao poder concedente_, _aos usuários ou a terceiros,
sem que a fiscalização exercida pelo órg~o compe~en~e _ex_çlua
ou atenu_e essa responsabilidade.
_ _ § 1'-' Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere
es_t_e_ -ªrtigo a concessionária poderá contratar com terceiros
O desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de pro jetos associados.
§ 2'!' Os contratos celebrados entre a concessionária e
os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão
pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação
jurfdica entre os terceiros e o poder concedente.
§ 3? A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da
inodalidãde do serviço concedido.
Art. 25. SãQ ve.dadas:
I - a transferência da -concessão; e
n-a subconcessão.
Art. 26. A transferência do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
Parágrafo único. Para fins de obtenção da anuência de
que trata o caput deste artigo o pretendente deverá:
I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurfdica e fiscal necessárias
à assunção do serviço, nas condições previstas no edital que
regulou a licitação;
II -comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor; e
III- assumir todas as obrigações da concessionária.
Art. 27. Nos_contratos de financiamento as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos _emerg~n_tes
da concessão, até o limite que não coiDProriieta a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.
Parágrafo único. Nos casos em que o organi&mo financiador for instituição financeira pública, deverão ser exigidas
outras garantias da concessionária para viã.bilização do financiamento.
CAPÍTULO VII
Dos Encargos do Poder Concedente
Art. 28. Incumbe ao poder concedente:
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II- aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III- intervir na prestação do serviço, nos casos e condições- previstos nesta lei;
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IV -extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei
e na forma prevista no contrato;
V- homologar reajustcs__c proceder à re_visão das tarifas
na forma desta lei das normas pertinentes e_do contrato;
VI- cumprir c fazer cumprir as -disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
VII- zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;
VIII -declarar de utilidade pública os bens necessários
à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, dirctamente ou mediante outorga de poderes
à concessionária,- Caso em que será desta a responsabilidade
pelas indenizações cabíveis;
IX- declarar de necessidade ou utilidade pública para
fins de instituição de servidão adminiStrativa os- bens necessários à execução de serviço ou obra pública promovendo-a
diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária,
caso em que será desta a respon-sabilidade pelas indenizações
cabíveis;
X- estimular o aumento da qualidade, produtividade,
preservação do meio ambiente e conservação;
XI- incentivar a competitividade; e XII- estimular a formação de associações de usuários
para defesa de interesses relativos ao serviço.

Art. 29. No_ exercício da fiscalização o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos,-económicos e firiailceiros da concessionária.
Parágrafo único. A fiscalização dó serviço será feita p-or
intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar. por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos
usuários.
CAPÍTULO Vlll
Dos Encargos da Concessionária

Art. 30. Incumbe à concessionária:
I - prestar serviço ~dequado na forma prevista nesta lei,
nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; _ -~ _
I I - manter em _dia o inventário_~ q registro dos 1J:e_ns
vinculados à concessão;
III -prestar contas da gestão do serviço ao -poder concedente nos termos definidos no contrato;
IV -cumprir e fazer cumprir as normas .do..s~rviço e.
as cláusulas contra_tuai_s da cqp.cessão;
______ __ ..
v~ permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso
em qualquer época às obras, aos equipament~s e ãs instalaç~es
integrantes do serviço, bem como a seus rcgtstros contáb_ers;
VI -promover as desapropriações e constitui_r servidõe.s
autorizadas pelo poder concedente çonforme prevtsto no edital e no contrato;
VII -zelar pela integridade dos bens viqculados à prestação do serviço .bem como segurá:!os adequadamente; _e .,
VIII- captar, aplicar e gerir os recursos financenos ne·
cessárioS à prestação do se.rviço.
Parágrafo úniCo. As c'ontfataÇõcS, inclusive _cJe mão-c!-eobra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições
de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela
concessionária e o poder concedente.
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CAPÍTULO IX
Da Iritervenção
Art. 31. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do
serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do
poder concedente que conterá a designação do interventor,
o prazo da intervenção e os objetivos e limites da meÇida.
Art. 32. Declarada a intervenção, o poder concedente
deverá, no prazo de trinta dias, "illStaurár procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida
e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla
defesa.
§ 19 Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada
sua nulidade, de_vendo o servi·ço ser Im-ediatamente devolvido
à concessionária, sem prejufzo de. seu direito à indeni_zaç-ão.
§ 29 O procedimento administrativo a que ~e refere o
caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até cento
e oitenta dias sob pena de considerar-se inválida a intervenção,
ãplítando-se o dispOsto no parágrafO anterior.
·
Art. 33. Cessada a intervenção, se não for extinta a
concessão, a adminístráção do serviÇo será devolvida à concessionária precedida de prestação de contas pelo interventor,
que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
CAPÍTULO X
Da Extinção da Concessão
Art. 34. Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
I I - encampação;
III- caducidade;
IV - rescisão;
V -anulação;
VI -falência ou extinçãó da empresa concessiõnál:ia e
falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa
individual.
§ 1"' Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, conforme previsto no edital e
estabelecido no contrato.
§ 29 Extinta a concesSão. haverá a imediata asSunção
do serviço pelo poder concedente~ procedendo-se aos levantamentos, avaliaçõe-s e liquidações necessários.
§ 3"' A assunção do serviço autCirizá a ocupação das
instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos
os bens reversíveis.
§ 4~ NóS caSos previstos nos inciSos I e II deste artigo
o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão,
procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenicação que será devida à concessionária, na forma dos arts. 35 e 36, parágrafo úhíco, desta
lei.
Art. 35. A reversão no advento do termo contratual
far-se-á com ~ prévia indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo
de garantir ã. continuidade e atuà.lidade do serviço concedido.
Art. 36. Considera-se encampação a retomada do serviÇO pelo poder coD.-cedente durante o prazo da concessão,
por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa
específica e após prévio pagame_nto da indenização. na forma
do artigo anterior. __
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Art. 37. A inexecuçao total ou parcial do -contrato acar- desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitaretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducição, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade uniladade da concessão ou a aplicação das_ s~.mções con~~tuais1 _ ter~l_do_COD.trato pelo poder concedente.
Parágrafo único._ Aplica-se às permissões, no que courespeitadas as disposições deste artigo~ ao-ãrt. 26_e as normas
conveniadas entre as partes.
ber, o disposto nesta lei.
§ 1s- A caduddade da concessão poderá ser declarada
pelo poder concedente quando:
__ _ _~· _
CAPÍTULO XII
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada
ou deficiente, tendo por base as normas, critériOs, indicadores
e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
Disposições Finais e Transitórias
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou
Art. 40. O disposto rieSta lei não se aplica à concessão,
disposições legais ou regulamentares concernentes à concespermissão e autorização pãra o serviço de radiodifusão sonora
·
e de sons e- imagens.
são;
III- a concessionária paralisar o serviço ou concorrer
Art. 41. As concesões de serviço público outorgadas
anteriormente à enfrada em vigor desta lei consideram,-se válipara tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
·
das pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, obserIV- a conc~_§!~n~r_i~ perder as cond_ições ~Conômica~,
y_ado o disposto no art. 42 desta lei.
técnicas ou Õpei3donais para manter a adequada prestação
§ 1~> Vencido o prazo da concessão o poder concedente
do serviço concedido;
_ _
procederá a sua licitação nos terniós desta lei.
V - a concessionária não cumprir as penalidades impos§ 2~> As concessões em caráter precário, as que estivetas por infrações nOs-devidOs- prazos; _ ____
_ __
_
rem com prazo vencido e as que estiverem e-m vigor por prazo
VI- a concessionária não atender a intimação do poder
indeterminado, inclusive por força de legislação anterio-r, perconcedente no sentido de regularizar a prestação do ser~iço;
manec_e_rãp_ v_álidas pelo prazo necessário à realização dos IeVIl - a concessionáría· for cOndenada eryt senténça tr"-_IJ._Sivantamentos e a~aliações indispensáveis à organiz~çáo das
licitações que precederão a outorga das concessões. _que as
tada em julgado por sonegação -de tributos,_ in~I~,~sive _contribuições sociais.
substituirão, prazo esse que não será inferior _a 24 (vinte e
§ 2" A deClaração da caducidade da concessâ9 ~eve~á
quatro) nem superior a 60 (sessenta) meses, a contar da publi~
ser precedida da verific3ção da inadimplência da conçe_ssiocação desta lei.
nária em processo administrativo, assegurado o direito de
Art. 42. Ficam extintas todas as concessões de serviços
ampla defesa.
públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição
§ 3" Não será instaurado processo administrativo de
de 1988.
Parágrafo único. Ficam tainbém extintas todas as coninadimplência antes de comunicados à c.onc~ssionária, detalhadamente, os descumprimentos contra~uais referidos no §
cessõ.es outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição
1"' deste artigo, dando-lhe um prazo de 15 _(quinze) dias par.a
de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados
corrigir as falhas e transgressões apontadas, findo o qual,
ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor
não tendo sido sanadas completamente as irregulaljq~~es 1
_desta lei.
nova, idêntic<.. e úníca comunicaçãO será feita, concedendo
Art. 43. As concessionárias que tiverem obras que se
encontrem atrasadas_ na Qata da publicação desta lei, apreseno mesmo prazo para o enqUadramento da concessionária nos
· ~rão a9 poder concede~te, dentro de cento e oitenta dias,
termos contratuais.
§ 4Q Instaurado o processo administr-ativo e- coffipro·- _ plano efetivo de conclusão das obras.
Parágrafo único.- Caso a -concessionária não apresente
vada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto
o plano a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer
do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo.
condições efetivas para o término da obra, o poder concedente
§ s~ A indenização de que trata o parágrafo anterior
poderá declarar extinta a concessão relativa a essa obra.
Art. 44. Nas hipóteses de que tratam os arts. 42 e 43
será devida na forma do art. 35 desta lei e do contrato, descontacto, quando for o caso, o valor da multas contratuais e dos
desta lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços
danos causados pela concessionária.
realizados somente no caso e com os recursos da noVa licitação.
§ 6~> Declarada a caducidade não resultará para o poder
Parágrafo único. A licitação de. que trata o caput deste
concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação
artigo deverá, obrigatoriamente, -fevar em conta, para fins
de avaliação, o _ estágio das obras paralisadas ou atrasadas,
aos encargos, ónus, obrigações ou compromissos com t~rceiros
ou com empregados da concessionária.
,_-=-- = _ de -modO a pefmitir a utilização do critério de julgamento
Art. 38. O con.tratd.de concessãQ pg9-~rá _s~,q~sç:iQ.Qi_cl_o_ ___ estabelecido no inciso III do art. -15 desta lei.
por iniciativa da conceSSiOnáriã-, no caso de descumprimento
Art. 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
judicial especialmente intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
artigo os serviços prestados pela concessionária não poderão
ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judícial tra 0si_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expecliente lido vai à publicação.
tada em julgado.
---------A Presidência recebeu, do Ministro de Estado da EconoCAPITULCTXI mia, Fazenda e Planejamento, o Aviso n" 913, de 9 do correnDas Permissões
te, encaminhando os -documentos necessários ao estudo da
Art. 39. A permisSão de serviço público se-rá f0fmaMensagem n• 163, de 1992.
lizada mediante contrato de adesão que observará os termos
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O expediente será anexado à Mensagem e encaminhado

à Comissão de Assuntos Económicos, para que a matéria
retorne à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Máuro Benevídes) - A Presi·
dência comuniCa ao Plenário que a- Comissão Diretora, em
reunião realizada no dia 9 último, aprovou os Requerimentos
n~ 292, 302, 329, 337, 338, 342, 345, 349, 350, 351, 353, 352,
370, de 1992, de autoria dos Senadores Cid Sabóia de Carva·
lho, Eduardo Suplicy, Magno Bacelar, Jutahy _Magalhães,
Márcio Lacerda, Pedro Sim-Qn;-Nelson Wedekin, Jonas Pinheiro. de informações aos Ministérios que mencionam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
- -Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE, Pro·
nunci3 o seguinte diScurs_o. Sem· reVisãO do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, diz um ditado popular que do
prirnetro amor ninguém esquece. Ninguém esquece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porqUe o primeiro amor sempre nos
trai e fica _a nos trair pela vida afora, em momentos os mais
diversos e mais coriturbados!
O meu primeiro arriar foi a minha profissão médica. Por
isso, constantemente sou solicitado por ela. Em seu nome,
quero dizer algumas coisas que penso sobre pessoas, fatos
e sobre a Nação brasileira como um todo.
Sr. Presidente, o jornal Folha de S. Paulo, de ontem,
traz uma nota muito interessante que diz o seguinte:
"A antropologia é ineficaz .Para avaliar caso."
Já se tornou moda no Brasil buscar a verdade da ciência
para resolver controvérsias nada científicas. Há duas semanas
foi Pedro Collor quem buscou apoio de um atestado de sanidade mental, que é controverso no próprio meio psiquiátrico.
Agora é a vez de buscar a verdade dos antropólogos, para
saber se um determinado índio é aculturado, e, portanto,
responsável ou não por seus crimes, definidos em lei, dos
homens, ditos civilizados.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sr. Paulinho Paiakan
e o Sr. Pedro Collor de Mcllo se enquadram, creio eu, na
mesma escala de valores que nó_s podemos sentir e imaginar
no momento atual do Brasil. Um está sendo perseguido e
denunciado porque estuprou uma branco; o assunto é .controverso. Ele diz que não cometeu estupro, que manteve conjunção carnal com a branca porque bla mesma o solicífOú para
tal. O outro, Pedro Collor, de MeU o irmão do Senhor Presidente da República, vem à imprensa- e declara ato_e bom
som que o Governo é corrupto, que o seu irmão, PreSidente
da República, num verdadeiro societas criminis se associa com
PC e outros tantos e montam uma estrutura de dilapidação
moral e financeira _neste País.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dito isso, o que
faz o Sr. Pedro Collor? Vai correndo a São Paulo, e lá procura
uma junta médica, constituída de psiquiatras e de n~urolo
gistas, para que lhe atestem sua sanidade mental. E, exibindo
esse atestado de_ sanidade mental, o que faz o Sr. Pedro Collor?
Atende à convocação da Polícia Federal, atende à convocação
da CPI do Congresso Nacional, deixa o dito pelo não dito
e volta tão-somente para acusar o PC Farias.
Sr. Presidente, um atestado de sanidade mental é controverso. E, se não fora, um at~stado de sanidade mental é
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como um elctrocardiograma, é um retrato num dado momento.
Conheci inúmeras peSSoas, inúmeiOS Clientes meus que
fizeram -eletrocardiogramas normais e que faleceram abruptamente, logo após, de ataque cardíaco.
_O atestado de sanidade mental também é uma fotografia,
um retrato 3x4. Naquele instarite e naquela hora, em seildo
examinado, foi corilpi"ovado que ele estava com a razão_ no
devido lugar e que não havia nenhuma anormalidade.
Sr. Presidente, a partir, então, destas considerações é
que pretendo fazer uma análise, já no campo médico, psicOlógico e psiquiátrico, sobre a normalidade e,a anormalidade.
Começaria lhes relatando uma_ história. singela, na qual
qu~ro_tentarfazer um'ã. conCeiiuação .sôbie esta palavra anormalidade. Recordo-me bem que, certa feifa, em campãnha,
~dquiri um automóvel novo. Relendo o Manual do ProprietáriO relativo ao meu automóvel, em razão de satisfazer rne'ra
curiosidade, deparei-me com o último item dos cuidados a
serem tomados com o veículo, a fim de que a fábrica o mantivesse no direito de garantia. Recomendava essa derradeira
observação que, "ocorrendo qualque~ a~o~malidade", o autoiilóVef deveria ser conduzido de imediato à cçmcessiouária.
Chamou-me a atenção especial o termo anormalidade.
Repeti-o váriaS vezes, como à busca de seu conceito essencial. Escandi-o sílaba por sílaba; separe-i-lhe os morfemas;
Clleguei à- predsão -de Seu centrO--Semântico, a partir já do
significado latino norma, ou seja, padrão, modelo.
Ora, o que seria, então, essa anormalidade prevista no
·man·ual? De que forma poderia ser entendido um ruído, um
solavanco, uma falha, como anormalidade do veículo e não
Coniõ impefícia do-condutOr, defidênda do combustível, im.:. perfeição na pista de rolamento ou algum outro entrave que
. afetasse externamente seu desempenho?
Nessa mesma linha de raciocínio, qual seria o padrão,
o modelo, a definir o comportamento esperado do carro em
Condições ideais de dirigibilidade? ---Recordo-me que o automóvel que utilizei na campanha
eleitoral teimava- em apresentar um fi..iídó no--esCapamento,
mas que em nada comprometia a segurança de meus deslocamentos, nem de longe chegava a incomodar transeuntes e
demais motoristas. Tanto que o ruído passou, para mim, a
fazer parte natural do conjunto de ruídos de motor, após
tantos meses de convivência" harmônica e solidária.
Assim, seria eSse um tipo de desempenho padrão passível
de.. ser encontrado nos demais automóveis, inclusive nos reCém-saídos de fábrica?_ Decerto que- não. A peculiaríe_dad~_
manifesta por aquele - levando-me e trazendo-me apesar
do barulho - em nada serviria de padrão para avaliação
dos demaiS.
O conceito de anormalidade, como se vê, é bastante amplo e algo subjetivo. No entanto, é inegável que ele se prende,
em última instância, a um certo princípio iridivisível, tal como
a raiz que origina toda a sua cadeia de derivados.
De modo similar, o estorvo provocado por agente externo, na grande maioria das vezes de ordem comportamental,
em disparidade com o conjunto de ações e de expectativas
de um todo, reflete um determinado grau de anormalidade
estabelecida como tal pelo senso com':lm, independentemente
de <i_ualquer atestado de riatureza científica.
O fato de alguém tirar a roupa no meiO da rua __- para
nos valermos de uma situação caricata--traz, eril s-i, o conceito
de anormalidade, que poderá ser entendido desde como mera

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii)

4740 Sábado 13

agressão consciente a padrões de conduta, quanto, ineXtr-eniis,
demonstração de insanidade mental.
Não importa o simplismo dessa exemplificação.
Freud, _em sua Psicopatologia da Vida Cotidiana, nos
· informa que a "a linha.Jlmítrofc ·entre o estado nervoso, narina! anormal. é indistinta". isso se cOnfiimâ-no seu EsbOço

e

ere·

de Psicanálise, quando
di~ que "a ~~sti~Ção entr~ o que
é psicologicamente normal e.al)Ormal,__~ 9-espeito de su~ importância prática, possui somente um valor convencional".

Cabe aqui aquele mc~mo conceito que já expendi nesta
Casa quando comentava o acordo Brasil-Portugal, acordo lingüístico·, que tanto a linguagem quanto O conceito de normalidade é convencional e afbittário, e sendO: convenciólla!' e
arbitráriO ele sofre iitflúência de ordem geogiáfic~ e ~ti)tu-r~!
Então, a anormalidade, funci'ona para 'detérininada cultUra
e para determinado lugar e para dcterm!n~_!:las oca_síõ~_s; • '
·
Ora, no mOmerito cffi- qu·e o__cod(f[cª9~r da J>?i~n~lise
co_ndicioria o- sentido de an-ormalidade à receptividade _social
da atitude considerada, é certo que ele admite a fluideZ do
conceito. Vale dizer que o ato de se desnudar em público,
a depender da ''convenção", pode s_er tido 'como normal'ou
como anormal, ou sejâ,' c1e pode confirin'ar .: corno titrnbém
transgredir o padrão.
_ _
-·--- _ ~- --'~ __ :: .,_'
Sr~ Presidente c Srs: Senadores, a propósito do s~rr~a
lismo 'na moderná êôricCpçãO dás sintomas.de desvio de.col)duta, o Pr-ofessoi Pedro Mórlteíro, psiquiatra renomado no meio
acadêmícO brasileiro, cnte,nde que "a ciê:Ôt~a faZ mOO.eStbs
seus cultores".
·
·
De fato, a eterna precariedade de suas â.fi~mações lmpeqe
o orgulho, a vaidade e o dogmatismo tão c'otnuns nos qu~.
não entendendo a verdadeira ·na tu rezá do conhecimento'c1entífico, 3dot3m poStUraS ióCóinpatíveis-cOin Stia réa:Iicfade. · ~,
Em nosso tempo~ a dÍscussão científiéa P,arece ter ~iia}lo
· de seu cenário natural para os meios de comuhicação de massa
-jornal leigo, rádio, televisão. Isso se_ dev:e à _crenÇa ingênUa
. de que um fato para ser verdadeiro necessitá_ da_ aprovação,
do referendo da opinião pública. Ora, :i opínião pública é
em grande parte formada pelos mesmos ''mciios de comunicação" que promovem discussões ~iárias s9~Í'e te:~pas~ __in.c,lusive ci~ntíficos, com a preocupação de fa?:ê~ios acessíVeiS'_"à
mas~a. Até aqui não h~f prejuízo parã "o" Pliólico e Pàra· O
conheci.mento. No eDt~ritc:>, quando se pre~en~e trazer á f~ên
cia para o julgamento popular, anulando o .seu fór1:1rn ~qr11,1~I,
a conseqüência natural e obrigatória é a degr~dação dp saber
e do conhecimento científico. Esse parece ser o equívoco mais
comum daqueles que pretendem colocar-no mesmo plano a
busca do saber cíentífico e a atuação político-partidária_._ Não
se pode pretender, por outro lado, impedir a participação
política dos homens de ciência. Ao contrário, o hOmem.~-coffi
promissado com a pesquisa ·da verdade .cientifica poderá iluminar o ideário político com suas opiniões- filhas do seu saber
particular.
Nos últimos anos, a Medicina, mais qu·e outra qualquer
forma de conhecimento, vem sofrendo a· constante intromissão
do vírus político, com a eliminação _das sociedades científic"as
que estimulavam a pesquisa, a crítica e a discussão isenta.
As sociedade médicas estruturadas sobre as especialidades
ou emudeceram ou se transformaram em instrumentos ideológicos que afugentam as preocupações com o progre-~so e~ o
avanço nas diferentes especializações médicas. Os probtexn_~s
médicos já não são preocupações médicas -e deifílã"ffi por-redações, microfones e _telas para promover politicamente grupos,
em detrimento do interesse maior do País e do povo.
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A psiquiatria, em fU.nçã~ da tomjJiexidade de seu obj~to~
. foi sem dúvida o ramo da Medicina maiS atingida pela maré
montante do populismo médico.·A pesquisa, a discussão clíni. ca ~ psicopatológica, o-processo na· ampliação efetiva de alteroativas .cientifi~menteJundamentadas para a prevenção, tratàmento e reabilitação dos. distúrbios mentais, foram substituídas pelas reuniões e_asse.n;tbléias onde médicos, enfermeiros
e outros profissionais da área de _saúde mental se fazem identi- ficar_ e_m função de sua filià_ção partidária, expressa em bottons,
maneirismo de liõguagem- e de gestOs. o jiãCíerite foi reduZÍd?__ _
. a mero referencial e os temas da ciência psiquiátrica, -esCO"ffaçados de seu espaço natural.
A ciência se fundamenta através de 3.firrilaÇóes, mesmo
quarido nega. A negação sem fundamentação em qualquer
ramo do conhecimento é que constitui a anticíência. Esta
última pode se manifestar em- a:ti"vidade rebelde tão pretensiosa
como pueril, que não abala o edifício científiCO.
A anticiência psicjuiáfri"Ca. cunhada de anfipsiquiatría,
não é um movimento nacional. Não temos competência para
·tanto. Nascída na Europa do pós-guerra, e suas conseqüências,
dds movimentos libertários dos anos 60. fez muito barulho
'e pouco efeito. Ganhou força e· empolgou alguns segmentos,
-_já qüe oferecia' uma solução mágica pata o pl'ôblema contem. porâneo do surgimento do próprio homem --a saúde e a
doença mental. Negando-se a· doença, era natural que se acabassem as instituições que dela cuidavam. Tal não.acçmteceu.
Propós-se- a substituição do modelo vigente e a criação de
soluções· alternativas, através de novos recursos, tllis como
·pensões protegidas, leitos e.m ho~pitais gerais, ce-nttos -de convivência e _outros. Qualquer pessoa atenta deve ter percebido
a·contradiçâo fundamental, ori"gem das subseqüentes. O hospital não, acabou, mas reduziu-se drasticamente o número
de leitos públicos. A redução-do número de pacientes correspondia a um aumento no número de funcionários pata· aténdê,Jos. Nenhum recurso do nosso modelo foi"iristalado:Nenhtim
profissional deixou o hospital para trabalhar junto à comunidade.
Foram liquidados os serviços de estatísticas, epidemiologia, controle e avaliação, normas técnicas e recursos humanos. Nada foi feito, corno era natural e coerente, para a estruturação dos recursos da assistência psiquiátrica.
-A refóima psiquiátriCa Chegou a se institucionalizar na
·Itália e'em alguns Estados americanos. O resultadO não constituiu segredo, vazado até para a imprensa leiia. S~b a· fOrma
de total fracasso, que fez com que houvesse uma mudança
de orientaÇão. Não mais a negação da doença nem a contraditória oferta de recursos alternativos. O car-rO-chefe é agora
a defesa dos direitos humanos 'dos doentes mentaís. Os psiquiatras, enquanto cultores_ da _ciência psiquiátr~t;a_, já não
são profissionais seni profissão é sim carcereiros e torturadores
para os quais deve voltar-se a atenção da Justiça.
Nessa esteira, vários eventos' têm sido prograniados em
diferentes países, em ocasiões diversas. Para nós, latino-americanos,· financiada pelo Instituto Mario Negri, da Itália, e
com o indefectável apoio da Orgariização Panamericana de
Saúde e a presença maciça de parlamentares de diferentes
pafses, o acontecimento chave foi _a promoçãO da _reunião
io.titulada ReStruturação da Atenção Psiquiátrica....;... bases cOnçeituais_e ·guias para sua implementação - Caracás, 1990.
O texto sobre a reuniãO resume-se a depoimentoS sobre reformas em diferentes países,- cujas características são pouco alen·
tadoras:
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1 - a superficialidade .da abordagem do tema;- 2 - a
desproporção_ entre o tamanho da experiência e as cciricJusões
apresentadas; 3 ,_ a ausência de nomes mais representativos
da psiquiatria, excetuados o de·notó.rios correligionários, cuja
presença compromete o aspecto puramente científico do evento; 4- a presença de parlamentares sem a necess_áriã lO-dependência pelo seu alinhamento partidário; 5 ___, a má-fé que
pretende o apoio de instituições-- respeitáveis ·que compareceram à reunião como observadores, sem poder expressar
qualquer opinião. -- --- Tais condutas dão bem o.caráter anticientífico de reuniões
como essa, bem mais próXimas de uma convenção para referendar opini6es de decisões. já acertadas entre companheiros,
com,repúdio ao jogo dialólico das idéias, fundamento de todo
saber.
Querem, enfim, acabar com a interna'ção psiquiátrica.
o mais importante- a-rgumento em favor da existência
do hospital especializado nos parece derivar da idéia de espaço; Não do e_spaço tridimensional euclidiano, da geometria;
muito mt.nos do espaço etéreo da mecâriica Celeste de Isaac
Newton; nem ainda do espaço natural orientado, facultado
a todos pelos nossos sentidos, ou do espaço presenciado da
dança, criado pela músiCa e seu ritmo, tão_bem descrito por
Erwin Strauss, mas, sim, o espaço humoral --experiência
intra-subj~tiy:;t capaz de modificar totalmente nossa relação
com o mundo objetivo exterior, m.agistúll.ili.ente captado por
Ludwig Binswaugeer nú famosO -caso~llen--west. Normal
ou patologicamente, a vivência do espaço está ligada à pioblemática: da saúde e da doe_nç~. Um paciente vive sua -espacialidade de forma peculiar genericamente cítúrgica, ·incoinparável, portanto, com a psicótic3. Um psicófiCo esqUIZOfrênico
possui, frente ao_ espaço, compoi"tàriientos diferentes, se é
vítima de uma temática delira.nte de grandeza ou persecutória.
Finalmen_te, um psicótico maníaco.;-depressivo opera espaços
antagôniços nas fases nianfaca -e -depressiva. Querer enfiar
no mesmo saco realidades tão distintas é revelar ignorância
total em relação à evolução das questões ontológicas do século

xx;.
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A partidarização tem sido o maior obstáculo à resolução
dos gran9es e impostergáveis problemas na área de saúde.
O grupo que, -l:JSaitdo -da discriminação, do preconceito e da
força, tomou_ a saúde neste País, repete a frase _do garoto
cioso ·cto troféu que representa a pipa por ele resgatada: "É
míhha, ninguém tasca".
A verdade, esse bem impossível, foge da radicalização,
do preconceito e da discriminação dos _que usam em vão o
seu santo nome. A democracia, essa conseqüência natural
do respeít9, da tolerância, da amizade e da generosidade humana, não pode conviver com os que se apoderem do seu
nome para encobrir o punhal de criminoso que a liquida.
Todos os homens de bem, independentemente de suas
convicçõe.s políticas, religiosas 9u doutrinãdas, não podem
conviver com procedimentos que os neguem. -As instituiçõeS,
todas elas, têm um caráter provisório.- Estão em permanente
transformação. Não abdicar do espírito crítico é-a garantia
preliminar de sua efetivação. A modernidade, não a filosófica,
mas, sim, a social, política e económica, está por tOdos os
lados .. Parece ter se transformado em programa de governo.
Ela exige o novo, ou seja, a rejeição de velhos mo~delos ultrapassados pelo novo entendimento. Q _agente das mudanças
é o_ cidadão. De sua_consciência pessoal, irradia a exigéncia
da nova ética que combate a velha e vitoriosa corrupção,
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a partidpação qUe exclui a impos1çao e a responsabilidade
que onera o homem adulto e livre. A liberdade, bem supremo,
sustenta a vida e a redime_.
Tudo issõ-, -s-r. PreSidente e Srs. Senadores, a propósito
de um projetd de_lei eivado _do mais alto n(vel_ de polêrpíca,.
que está em vias de ser votado pelo Serüido Federal.
_
Trata-se de~ iT\iciativa.dispostá. a e-fl-3.diCar. oS inaniCôrriios,
seja coibindo a construção de novos hospitais psfquiátfiCos
públicos, seja vedando a contratação, pelo Governo, de novos
leitos junto ao setor privãdo.
Há pouco mais de um ano, vinha eu a esta tribuna chamar
a at~1;1ção de ~u_s pares acerca da inconveniência·_ de se ~prO
var o referido projeto. Procurei, aitigo por artigo, demonstrar
o grande equívoco- que es_tava por trás da formulação daquela
propositura. : - . .
-- : , .
.
A argumentação anterionnente expendida acerca da modem.idade das' Condutas psiquiátricas como reflexo dci nlodismo presente nos me.canismos de con_t_r_acultura sintetiza minha
real apreensão quanto à profundidade das justificativas presentes no projeto. Tanto issõ F verdade que_, naquela oportunidade, trazia
ao conhecimento desta Casa um abaixo-assinado em que pro~is_siOnais;profeS:sores e ex-prof~~sores de psiquiatriada~ maiores e mais conceituadas universidades brasileiras. soJicitava,m
rejeição do prOjeto, por ferir dQs-prtnapí&:; fundanieittais
da ciência psiqUiátrica, tanto nos seus aspectos clínicos quanto
jurídicos" e tarp.bém que .. a referida justificação proclama
afirmativas absurdas e não condizentes com a realidade dos
:fato.s comproVa.dOs. UniVeJ?alm.ente, pOr. trimsfeTir,ocoin graves
preJuízos para õs doentes men~a}s. a.s _pr~t:Togatrvas legais de
_responsabilidade do médico e re_ferenteS a ca:da paciente, assim
comO a competência- dos órgãos técnico-profissionais·, para
O'ct"omínio genérico de _uma lei de cunho meramente _polí~íco-ideológico".
·
·
.· ·
Foi essa a_ n:~ação das mais respeitadas_ autoridades no
campo psiquiátriCO; que se as-sociam às preOCUpações contidas
no pr~n~_n_ciainento a que me referi.
_
No entanto Sr. Presidente e Srs. Senadores, nao é apenas
e-sse o caso con~r:eto de desvio de normalidade .que_ hoje me
tra·z a este plenário e a esta tribuna.
'"Cumpre-IDe, nessa fil'lba de raciocínio, te~e~ alguns.comentários acerca. da inclemente oncl;a. cj.e den_unct,ahsmo ~f01to,
ínconsistente e, o que é mais grave, inconseqütmte, que veih
assolando o Paí_s,
- Meter a desnudo a República, por força de empreendimentos verbais sem o respaldo jur(dico de essênda comprobatória é fragilizar as instituições mais expressivas do estado
democrático pelo que lhe é de mais sagrado: a liberdade de
representar.
Da mesma forma _que o insano se desveste, tirar o manto
que recobre a privacidade das autoridades do País, sob o
pretexto de se estar conferindo_ transparência forçada às ações
de governo, mediante premissa infundada, é um ato de irresponsabilidade, permitida apenas aos portadores de personalidade psicótica e que, como tal, devem ser encaminhados
a estabelecimentos adrede preparados para recebê-los e propiciar-lhes tratamento adequado a seu grau de intransigêncía:
Expedientes solertes de se incriminar alguém objetivarido
precipuamente alcançar a honorabilidade de outrem é um
caso de patologia do psiquismo que requer atenção. Desconhecendo-se a ínsanidade, o ~:-aso é de reclusão em- estabeleCimento prisional!
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A imprecisão no relacionamento entre Pessoas requer
transcendental em relação co~_ ~yanscedente, é de com piealgumas breves _considerações. Talvez, com isso se possa chexidade inimaginável. O transcedente social é o campo onde
gar à gênese conceituai passível de esdarecer os entraves do --se manjfesta o Eu individual nas diferentes formas de relação
. dia-a-dia. Voltemos ao ponto inicial, quando se procuroU,
que vão do outro até à pluralidade dos outros Eus.
_n.o.e:xemplo do automóvel, discutir a questãoda normalidade.
Viver é fundamefltalrflente -conviver. O'_ser por excelên.. , ·_:-~~_vida_ cotidi~na, a idéia de dificuldade, _de -obstáculo,
cia, o Eu, convive, em príméirci lugar, com sua realidade
de empecilho é simbolicamente representada pela pedra, tal
física própria e circunstante, com a generalidade do co-ser
e, por último, com o mun~o de v.alores próprios. A psicopatia
como acontece na poesia de Drummond e no mito de Sfs.ifo,
sempre significa uma alteração·no mundo dos valores próprios,
para sô ficar eril duas configurações conhecidas. Em Cristo,
que, por sua vez, está imerso numa comunidade de valores.
ganha a pedra a caracteríStica de firmeia,~ dufeza, -base- de
sustentação. A pedra que nos interessa no momentÇ> é a priFalar em valor é falar em éticà.- Isso exige uma tomada de
meir~, a que está no caminho e a que precisa chegar ao topo
-posição diante dos conceitos da Ética Relativa e da Ética
da montanha. A vida como um_todo ~ um_rol(,l.r de pedras
Absoluta. Esta última se fundamenta na idéia de que o Hoinfinito. Para não ter que enfrentá-la, pode-se pular sobre
mero ~na sua essência um ser ético. A primeira reduz o
dado Etica a relações de superestruturas variáveis--com· as
elas. O problema está na escolha dÕ procedimento, que depende fundamentalmente da person-alidade daquele que escolhe.
formas de relações que os homens estabelecem entre si no
P: o qUe. é esta personalidade? Como se eStrutura? Como convívio social.
se desenvolve? Um homem é constituído de instintOs e sentiA ética absoluta retira sua força do caráter absoluto e
universal dos valores e_da impossibilidade de defini-los. Ve rdamentos vita"iS, -ütfelfgéncia e pers6n3.ild"ade-, e.nteDCiida- cOino
a soma de sentimentos não-corpóreos e vontade~_Com() trans- _de,, justiça, liberdade, amor, podem ter diferenças aparentes,
mas existem em todos os povos, independentemente de seu
parece desses conceitos, a personalidade é u-m -mÕd0° tíPico
que ,cara,cteriza cada ser humano mJ trato com sua realidade.
grau de evolução. Mesmo em momentos de grande decadênNa observação do universo da vida humana pretérita,
cia, corno o atual, a decadência- Só pode ser conceituada em
atual e futura, sempre haverá um "círculo de açâo" homemfunção de premissas permanentes, imorredouras._ _
_
meio. Quando existe uma adequação entre eles, o que não
Viver é ·conviver. Conviver é antes de mais nada ·mexer-se
. exclui o desejo de mudança, ·a oposição e o inconformismo
dentro de limites ditados por regras, que nã() ~xcJuem _?Jole~
-todos referidos ã melhoria da própiía- feíaçâO ~-O"íieffios -- i'ãriCia, 'mas rejeitàm a·permísSTVídade. Na Coilvivência, é fun~
que há normalidade. Quando, ao_ contrário, o indivíduo se
damental a individualidade que é um estar centrado em si
mostra incapaz de lidar com seus sentimos vitais,_ nascidos
mesmo, um assumir-se, um independer-se, um abster-se -do próprio corpo, de colocar sua inteligênCia a seu serviço,
condições prévias a qualquer forma de participação.
perdeu-se a plena vigência da vontade e sua normalidade está
As considerações acima só pretendem situar o problema
comprometida. Aqui se coloca naturalmente a questão do
da normalidade, anormalidade e doença, num plano de máxilivre arbítrio e do determinismo, dois conceito-s de fundamenma arriplitude e generalidade. Qualquer caso concreto significa
- tação complexa e de valor variáVel, segundo os modelos sóciouma red!Jção objetivadora. Aqui, a abordagem racional não
se Süstém, infiltrada e permeada por toda a sorte de c~onsidepolíticos e culturais. Noss_o século é francamente determiri~sta
como o foi o anterior, como conseqüéncfà.Oatur_ªl d~·~i_enti_firações afetivas. Aqui não se pode -abdicar dit poSiçãO de p3is,
cismo vigente. O determiniSDio apãrêTitemeh'fe-,-protegeOfi6::-· -filhos, írmãos.-Por outro lado, não se pode, igualmente, abdimem, eximindo-se de culpa e esvaziando sua responsabilidade.
car da capacidade de entendimento que deságua num juízo
É, no entanto, seu maior inim~go, aO rebaixã-10 da cOndlçâo - - -de ·valor que sustenta um julgamento. Na voragem de uma
de agente, de causa, de criador, a simplesda_do_ e_'!_~-~~t~f~~t_o 1 _ con~u!_a a~~i-so~i~!_~ ~í _q~e _é o mais hnportante, é_o núcleo
criatura. O homem só pode S-er- criatura diante do Criador
âeSte meu discurso, é para isso que quero chamar a atenção,
tudo é consumido a troco de nada. Instintivamente, nossa
e nunca na relação com oomundo.
-soiidaríedade e preocupação se dirigem aos maiS fracos. Nesse
Colocado 0 problema da normalidade, 0 de anormalidade
transforma-se em exigênCia imediata. COiiS1d-enúlclõ-:-se a coo-- 'movimento, por vezes acabamos injustos e até absurdos.
• t'ca
· IICJ't as em proDiante do erro, da impiedade, na irresponsabilidade, dri ínsen~
1 s 1mp
duta. humana const!'t UI'da de caractens
cedimentos, a anonnalidade se_ constituirá em ~eus desvios,
sibilidade e_ da torpeza, nossa conduta não pode distinguir
entre normalidade e anormalidade. O mesmo não se dá com
que já poderiam ser Car-acteristicameQtf: _ an9#naiS -s_e- além
de conflitivOs intérnos _ as neuroSes ___: ·ou ex-ternamente
a doença. Punir um doente seria repetir a punição repre- as psicopatias anti-soCiais -·tiVessem aiDáa":Uma-·r~_iaÇãõ --sentada pela própria doença.
Em síntese, uma anormafidade é um modo particular
com o caráter de permanéncia. Uma personalj_d_<!4~ ~p_ormal,
·copátl·ca
é
m
tod
coe.·
te
U
de
ser,
conflitivo, insensível a apelos, a toda a sorte de coocesnuclearmente Psl
1
' u
o
ren . m.rerospecto de sua história vital identifica desviôs· que· São predomisões~
nantemente da mesma natureza, ressalvadas as exigências e
Quero dizer, com-essa digressão, Sr. Presidente e Srs.
possibilidades inerentes a cada faixa etária_. Ao contrário, a
Senadores, que é de extrema utilidade buscar compreender
o labirinto.da mente humana, naquilo que ela deglute e prodoença seria o colapso da normalidade por caus_ªs_conhs:cidas
ou não --e teria um carãter transitóriO. A mediCiria--Se ·ocUPa
c-esSa, CorrfO frUto de uma sucessãO- de acontecimentos pretédos desvios tran-sitórios da nornalidade, suas causas e os modos
ritos que dão margem à interpretação atual do sistema percepde anulá-los ou removê-los. Pode ela muito mais com a doentivo de_ ca.da um. Isso vale para a sociedade como· um todo
ça, em função da qual surgiu,_ do que com a -ant>tmalidade,
e para o entendimento da casualidade de cada um.
que é um conceito fundamentado por outros parârriet.ros. A
Não quero dizer, no entanto, que a simple,s constatação
desta realidade se baste a si própria. Quando estão. em jogo
anormalidade física é suscetível de correção, por meios -até
fáceis; a psicológica, com a oligrofen"ia; por eXemplo~ já é
as instituições_, pór-fOrça-de se aprisionarem idéias pessoais
em julgamentos de conduta individual, todo cuidado é pouco.
mais difícil. A personalidade, esse todo dinâmico_ imanente
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Pobre desse Brasil se continuar à metcê do conceito de
anormalidade_ como condição sine qua non de sua existência.
A situação anorm-al, embora explicável emotiva e cientifica~
mente, não é um quadro natu.r~l no contexto das relações
entre os homens, entre grupos ,e,'entre instituições._ Por essa
razão, ela deve ser levada a_Q.ma das seguintes condutas: se
m<,tnifestadamente originada por uma personalidade psicótica,
a internação hospitalar especializada; caso contrário, o aprisionamento, a cadeia, o isolamen.to, para que não contamine
o tecido social e para que não .e.ause mais estragOs_ que a
sua própria gênese irresponsá'!el provocou.

O Sr. Maurício Corrêa- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Com muita honra, Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A- Nobre Sen~dor, acompanhei atentamente o discU,rso em que V. Ex• faz__ uma análise
técnica-, à luz da Medicina, da Psicanálise ou da Psiquiatria.
V. Ex~ estabelece um confr_onto em face dessa sfndrmne_ persecutória que existe no Brã.sil. Infelizmente, há uma irreSporisabilidade ao proceder-se à acusação. De modo que presen-

ciamos injustiÇaS"S-éndO Cometidas a todo ins_funte, cOm írresponsabilidades, como V. Ex~ salientou, enVolvendo nomes,
autoridades c até mesmo pessoas absolutamente _inocentes,
apenas pela síndrome persecutória, quer dízà-. ·acusar por
acusar, acusar sem fundamento. V. Ex~ estabelece, no seu
exame, um caminho meditado, refletido, salientando o_s aspectos inerentes àqUeles que acusam pela irresponsabilidade provocada por uma doe_nça e há aqueles que acusam por irresponsabilidade. Essa irreSponsabilidade não te_m_ outra razãó de
ser senão aquela que decorre de uma vontade de acus_ar, e
para esses o que tem que existir, realmente, é ã. peita. Quer
dizer, terão que pagar, -exãfai:ne'nle, por comprometer o tecido
social, como V. Ex• salienta, Quero p3tabenizar V. Ex!' pelo
seu pronundamento, com o qual estou de pleno acordo. Verifico aqui, no Congresso Nacional, afírffiãções contudentes e
extremamentes injustas que Procuram denegrir imageris ·éoóstruídas ao longo de muito tempo. Isso, realmente~ é um mal.
Agora, quando se acusa põfQue se quer construir_ unia solução
e tem-se prova, tudo bem. Acho que é até dever nosso. De
modo que cumprimento V. Ex~ por-essa análise correta. Aliás,
V. Ex~ sempre traz, nas suas ínterveiJ.Ções~--o-eq:UilíbriO de
suas meditações, a experiência de um médico, O que se alia
à condição de bacharel em Direito ~ V . . Ex~ tem os_ dojs
atributos - , sendo, portanto, um discurso que precisa ser
pensado. Lamento que hoje não tenhamos um plenário mais
cheio, mais atento para analisar a profundidade da análise
que V. Ex• acaba de fazer, sobretudo porque esse mal que
grassa pelo País, de acusar por acusar, acaba por comprometer
imenSamente a tranqüilidade da nossa vida social. Daí por
que cumprimento V. E~ com estreito caifnho, Sen.a_dQr Francisco Rollemberg, por mais esse pronunciamento que-v. Ex~
faz aqui, no Senado.
·

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Agradeço, sensibilizado, o aparte de V. Ex• e vejo que não preguei etrt vão.
V. Er', com a inteligência que lhe é própria, captou 'com
precisão os meus propósitos neste discurso, em que prOcuro
fazer a análise da nomalidade e da anormalidade no contexto
social brasileiro, no momento que estamos vivendo, para concluir que se tem de pôr cobro a·- esta onda de denuncialismo.
Se são os malucos, os psicopatas que _estão a fazê-lo, que
peguemos esses homens e os levemos a um tratamento sério;
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e se tais pessoas _são tidas como normais, e fazeni isso somente
pelo instinto de gerar problemas e conflitos, que resporidam
pelos_ seus a tos.
. Por isso, concluí meu pronunciamento ofereCendo as duas
opções. Para uns, os velhos hoSpícios; para outros, a cadeia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs-. Seitadores.
·(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, como Líder.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Cómó Líder.
Pronuncia o_ seguinte discurso. Sem revisã_o do orador.)_Sr. Presidente, Senador Mauro Benevides, Ses: Senadores,
a ComissãO Parlamentar de Inquérito que apura as ativi:dades
do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, em especial aquelas
que podem se constituir em ilicitudes penafs~---segundo as
denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello, começa a· ganhar ·
vida cada vez mais importante. Os olhos da Nação, os ouvidos
da Nação, a atenção dos brasileiros se voltam para aquilo
que esta CPI começa a relevar com grande coragem.
Aconteceu, ontem, aquilo que nós estávamos prevendo,
ou seja, um empresário, -o-·primeiro, decide revelar. aberta- mente, como foi objeto de extorsão do grupo ligado ao Sr.
Paulo César Cavalcante Farias.
.Quero ressaltar a importância dessa decisão.
Tenho conversado com pessoa ligada a diversos empresários, um empresário, que tem procurado convencer alguns
de seus pares que foram iilstados, que foram provocados,
que foram extorquidos pelo grupo do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Agora, os filhos desses empresários começam
a perguntar a s_eus pais:~ Então~ o que valacontec.er, pai?
E necessário que criem_coragem aqueles que querem dizer
aos seus filhos _que não é possível mais vivermos numa nação
onde a coisa pública seja tratada segundo os métodos que
caracterizaram a motivação dessa CPI, segundo os métodos
de extorsão, segundo os métodos com os quais alguns grupos
chegam àqueles que estão por ter projetas liberados junto
a organismos governameritais e vêm dizer que tais projetes
só serão aprovados, ou suas verbas só serão liberadas desde
que _sejam pagas comissões; coinissões ora de 10, ora de 15,
-ura de 30%. ou que sejam para pessoas que não contribuem
para a criação de riquezas neste País.
Há algo muito importante que o empresário Takeshi Imai
disse ontem à imprensa: pessoas ligadas ao esquema do Sr.
Paulo César Cavalcante Farias disseram a ele que tomasse
cuidado, que não revelasse os fatos, porque eles teriam amigos
dentro da Polícia Federal, dentro da Receita Federal que
iriam agir, como acabaram agindo nesse çaso, com atitudes
de arbitrariedade.
Dessa maneira, Sr. Presidente, quero aqui, fazer um apelo, quero chamar a atenção do MiniStro da Justiça, Célia
Borjã., do Minfstro da Economia, Fazenda e Planejamento,
Marcílio Marques Moreira, que precisam dizer de pronto ao
Diretor-Superintendente da Polícia Federal, ao_ Secretário
Luiz Fernando_ Wellisch, da Receita Federal, que não será
_admitida qualqUer arbitfariedade contra empresários, pelo fato de se disporem a revelar o que aconteceu com eles. Que
não haja qualquer tipo de arbitrariedade, simplesmente em
conseqüência de os empresários se disporem a falar, pois isso
constitui algo importante para o País.
Q Senac;lor Alexandre Costa,_ h~ urita semana, perguntou-me se havia algum empresário disposto a falar. Agora
existe, prezado Senador Alexandre Co_sta: o Sr. Takeshi lmai.
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impropérios, novas injúrias, nãõ aPen-as aa -tribuna dã Câmara
E_eu acredito, Senador, que haverá outros; que essa atitude
dos Deputados, mas, mais gravemente ainda, de fora da tribu·
irá levar outros empresários a terem igual corag-em·. Isso. apena.
sar de as pessoas que fazem parte desse esquema estarem
a dizer que têm amigos. na Polícia Federal, que têm amigos
Eu não responderei jam3.is com desre~peito a quem quer
que seja, muito menos _a um representnate do povo, eleito
na Receita Federal e que irão fazer com que esses empresários
em qualquer Câmara Municipal~ em qUalquer Assembléia Le·
se.arrependam, porque vão ser intimidados por medidas arbiM
gislativa deste Pa"ís, e muito menos eleitó para o Congresso
trárias. Ora, é preciso que se criem con-dições para que toda
Nacional.
e qualquer pessoa possa fazer as revelações que entender
necessárias~ em benefício do que se pode ter neste País daqui
Quero apenas registra~ aqui que o meu Partido já soliCifou
que sejam tomadas as devjctas -právidências à M~a da Câm-ara
para a frente, para que não haja mais tais práticas.
dos Deputados. E o Deputado Benito Gama. do PFL, que
Aliás, a CPI está tendo um efeito notável junto àqueles
se tem conduzido com e-xtrema correção na Presidência dos
que se utilizam da corrupção, que se utilizam da intimidação,
Trabalhos da CPI, de pronto designou comissão,. presidida
que se utilizam da extorsão, que se utilizam de práticas Co-nheM
cidas em outro país do mundo como oriundas da Máfia.
pelo Se11ad~or J()sé P~ul_o Bj~ql 1 !=D_~_p<J.st_~_pe quatrq ~arlarn~nM _
- - -A propósito, é ·interessaiite, e vou--Cíià-r·aqúl'àfi-as·e de · · taies, para re13.tãr osc fatos-.
Então, as providências foram tomadas.
um cidadão paulistano, amigo meu, o Sr. Carlitq Maia, que
Quero, Sr. Presidente, apeitas d-izer que se o Deputado
diz: "Somente aqueles que pertencem à Máfia não querem
que se desvende o que se passa com a Cosa Nostra".
Roberto Jefferson quiser conhecer um pouco da minha vida,
vai observar q':re·sempre que pess~as tomaram atitudes corno
Há, neste País, quem queira jogar areia ~os olhos dos
esta, simplesmente me ·encorajaram mais ainda a ir fundo
membros desta CPI; aqui, aqueles que querem, a todo custo,
no desvendar da verdade. Situações c_omo esta jamais me
evitar que se vá até o fundo para se desvendar a verdade.
inifffiidaram. Pelo contrário, Só. me encorajaram, SÓ me dão
Quero dizer-lhes que não intimidarão os membros desta CPI.
Sr. Presidente Mauro Benevides, preciSO fazer breve refe- ___ J!i~~~ ~a3_C?es_p~~ e·~_p-r~p-ryo -~s~ar ~~!1-~iCtõ de_ qu~ ~St{l ÇPI
é -niuíto importante, de _que este é um dos trabalhos_ mais
rência ao procedimento impróprio, descortês e deSreSPeitOso
importantes que hoje realiza o Cong_resso Nacional.
de um parlamentar, Deputado Federal, que na sessão da noite,
O CongresSo Nacional," Sr. Presidente, está-se afirmando.
por volta das 22 J:roras e 30 minutos de anteontem, resolveu
Foi uma atitude_ acertada a instalação; a criação desta_ ÇPI.
agredirMme com impropérios, diante de um fato não ve-rídico.
DepOis dela, não haverá tantã facilidade para as práticã.s,
Refiro-me ao Deputado Roberto Jefferson.
·para as atividades de pessoas como o Sr. Paulo César CavalS. Ex~ leu no jornal O Globo que- a Pessoa designada
cante_ Farias.
para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem~ t:_e_sConcluindo, Sr. Presidente, apenas informo que na pr6xiponsável por tarifas de ônibus interestaduais, seria ligãda ao
ma terça-feira, depois de mostrar a todos_ os Partidos no ConM
Sr. Paulo César Farias, e, em função disso, ~eriaobtido vantangtesso Nacional a questão relativa a procedimentos que consigens pessoais e para o esquema. Ocorre qu·e ·a-quae D"êi)ti.t.ãdo
der~i inadequados na feitura do Orçamento da União de 1992,
teria·sido um· dos responsáveis pela designação_ daquele-se-·
é que· eti.tregarei, ·inclusive, com outros Parlamentares, que
nhor. O Deputado José Dirceu. que norinatmen.te-assin_a_ re~
estão tomando ciência-do assunto e querem também assinar
querimen.tos de informação, tinha sido perguntado pela jornaM
e-ste ofício, o documento, pedindo providências para o esclarelista Tereza Cruvinel se faria algurria ccJ:~S_ã_- a resp~-itQ., o
cimento total doS fatos·.
Deputado José Dirceu informara que ele e eu, seu cOmpaM
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
nheiro de partido naquela Comissão, faiíãinõs um "reciueriM
mento de informações ou tentaríamos obter informaç_õ_es sqb_re
o assunto junto à CP!.
·
O -SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -c: A PresiPois bem, esclareci pelo microfone- e, depois, pessoalM
dência ouviu atentamente -O PrOnunciamento do nobre SenaM
mente, que eu não dera aquela entrevista. Em seguida, dirigidor Eduardo Suplicy.
No que tange ao incidente _registrado na Com~ssão Pa~laMme pessoalmente, com serenidade e cortesia, ao _Depl!tado
Roberto Jefferson e lhe disse: "Olha aqui;Roherto, não dei -me"Dtar de Inquérito, desdobrado posteriormente Com a utÍliM
essa entrevista. Você pode falar com a jornalista TerezifCrUvi:.
Zãção da tribuna da Câmara dos Deput~dos pelo Dc;.Qutado
nel. Você dirigiu-Se a míin há p-óucO de fOrma ·deSCortês- e - --R.Obei-to Jefferson-. a Pá!Sidéncia do -Senado Federal interveio
desrespeitosa, dizendo que fala franco e olho no olho. Pois
junto ao Presidente da CPI, Deputado Benito Gama, ouvindo
bem, quero lhe pedir francamente, olho no olho, que me
de S. Ex• a manifestação peremptória e incisivã-de que garanM
diga, então, qual o jornalista de O Globo que -lhe disSe que
tiri"a-a Ordem e o respeito na condução dos trabalhos daquele
eu dera a entrevista, porque não a dei. Ele preferiu não dar.
órgão investígatóriõ.
E eu falei, então:_"Cqnverse com aS~ Te"teza CniVlneL qUe,
- No que concerne ao pronunciamento da Câmara dos Deinclusive, registrou ontem na sua coluna que de fato eu não
putados, farei chegar ao Presidente Ibsen Pinheiro a manifes~
dei a entrevistan.
taç<lo das nossas preocupações, levando em conta, sobretudo,
Pois bem, no dia seguinfe conversei com o Senador José
a circunstância de que o De"putado referenciado é discipli~
Eduardo Andrade Vie!ira, Lfder do PTB nesta Casa, que se
narmente vinculado à Câmara dos Deputados, e consegüenM
reuniu em seu gabinete comigo e· com o DepUtado N:dson- ---temente, ao seu Presidente.
MarquezeHi, Líder do PTB na Câmara dos Deputados. ã quem -- Era a comunicação que, por dever de ofício, tendo em
esclareci os fatos. Mais do que ísso, coloquei na linha a S~
vista a repercussão do episódio. sínto~me no dever de prestar,
Tereza Cruvinel, que disse ao Líder do PTB que não havia
não apenas ao Senador Eduardo Suplicy e à Casa, mas também
sido eu quem dera a entrevista. Imaginei que isso resultaria
à própria opinião pública brasileira.
.
numa atitude, quem sabe, de retra~ação do Deputado Roberto
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pau~
Jefferson. Eis que S. Ex' foi à tribuna ontem e lançou novos
sa.)

e
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S. Ex:!, neste ·exti"ato momento, não' está em plenário-

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio_ Campos.
Antes, convido o Vice~Presidente da Casa. Senador Alexandre Costa; para assumir-a-direção dos trabalhps.

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estamos apresentando na sessão de hoje do Senado
Federal um requerimento nos_termos dos arts_. n"?l' 190 e 191
do Regimento Interno, pedindo·a realização de uma seSsão
secreta para tratar de inúmerOS pioblemas administrativos
e funcionais desta Casa. Este meu requerimento é assinado
por outros 41 Srs. Senadores, o que significa a niaíótíàã.bsoluta
deste Plenário. E_ por que estamos requerendo uma sessão
secreta deste Senado Federal?
Estamos requerendo, porque é muito difícil conseguir
resolYer os_ inúmeros problemas de ordem administrativa e
funcional por que passa, atualmente, o Congresso Nacional,
problemas que teremos que resolver secretamente, sem apresença de funcionários, sem a presença da imprensa, sêm a
presença de terceiros.
Isso signfica que queremos, nós, Senadores, principalmente aqueles que chegaram a esta Casa nesta nova Legislatura, iniciada em 19 de fevereiro de 1991, dar sugestões para
o melhor funciOnamento do Senado Federal.
Há inúmeras irregularidades, há inúmeraS dificuldades
ocorrendo _nesta Casa, que nós, os novos Senadores, com
praticamente um pouco mais de um ano e meio de mandato,
já percebemos e estamos dispostos a -cooperar com a Mesa
Diretora e com os demais integrantes do Senado Federal.
Um dos assuntos que precisamos disciplinar a curto prazo
é o relativo ao funcionaMento das COmissões Técnicãs.
Vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores: hoje, c:ida
Senador da República virou escravo de uma agenda de reuniões.
Legalmente, nós faZemos p~rte, coriio ni:~rn.bros titulares,
de duas comissões técnicas permanentes, em alguns casos exercendo a presidência das mesmas.
Além disso, somos, também, membros suplentes de duas
outras comissões.
Não obstante a reSponsabilidade de membros de comissões técnicas perrilànentes, o Parlamentar, por dever constitucional e regimental, tem que fazer parte, t3mbéni, de inúMeras
Comissões Parlamentares Mistas, Parlamentares de Inquérito
e Parlamentares do próprio Senado.
Hoje, é impossível um Senador ter condições de exercer
o seu mandato durante as 16 horas de expediente corrente,
que temos de Segunda a sexta-feira, neste Congresso Nacional.
Além de tudo isso, é impossível esse excesso de Comissões
provisórias, de Comissões Mistas, de Comissões_ de Inquérito,
que estão funcionando, e, no final, nada está funcionando
nesta Casa, Si'. PreSidente.
_
__ -~ _
Na Comissão" _da_ qual faço parte como membro permanente, que é a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura_ da
qual sou Presidente, não conseguimos númeTQ se_qUer uma
vez neste ano. Estamos com uma pauta de inúeros profetos
para serem votados, alguns regimentalmente em fase terminal
na própria có-IriiSSão, e não conseguimos reullir, rieffi segundafeira, nem quarta-feira, quinta-feira múito fuenOs sexta-feira.
o

O Sr. Elcio-Álvares- Permite-me V. Er- um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não.
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O Sr. Elcio Álvares- Fui um dos signatários do- docu_mento que foi liderado por V. EX' Exatamente, dentro dessa
avaliação dos_tr_abalhos do Senado, O- primeiro ponto qüe
V~-Er" toca com muita objetívidade é talvez o mais ·angustiante, para que o_ Senador possa dar cabal desempenho ·ao
seu mandato. É incrível e ontem tive.a.opo1'tunidade de ·cotls- ~atar isso na minha agenda- mas tivemos _cerca de seis eventos
~a J!lais al_ta importânCia~ relaciOnados com comissões- rio mesino horário das 10 horas. Sou suplerite da ComiSsão de V.
Ex\ e por um dever de companheirismo- e de amizade tenhO
comparecido a várias reuniões, e constato, até certo ponto,
tocado por um sentimento de solidariedade total, o seu desalento, _quando percebe que .outras comissões, talvez com as
luzes_ mais acesas do que a Comissão de Infra-Estrutura·.·convocam colegas para o debate plenO! A Mesa tem que tomar
essa providência com relação às comissões técnicas, oque tê·m
de ter a prioridade absoluta._ Se vai-se criar CPI, que a marque
para as 20 horas, para todos comparecerem, mas tem que
se deixar fundamentalmente que o trabalho das comissões
técnicas seja realizado. Eu_ tive_ opórttinidde de constatar um
fato da mais extrema gravidade ... O _setor encarregado das
Comissões está na iminência de .mandar Pezenas .de projetas
sem apreciação pelas comissões_ técnicas, porque não se pode
permitir, de maneira nenhuma, que, a Ordem do Dia ficj_ue
desprovida de projetas de impOrtância:~ e pasSemos- a Votar
ni.atérias que não têm relevância. V. Ex• _está levantando
um problema que, infelizmente, está perdurando, e eSse assunto já foi detectado desde os primeiros dias do ano legislativo
de 1992. Tem de haver uma coordenação não permitindo
a coincidência_de reuniões de... COI!ltsões~ para que não _nos
percamo~·- nos corredores desta C~Sa. E o pior, o~ S_epaQores
que efetlvamente querem traJ?alhar não ,têm o rendimento
·_ne~sSário da s':la-atiV:idade, fazem_ o t,rabalho a vôo de pássaro;
não têm oportunidade de analisar a. fundo as· matériaS, muitas
delas da mais ~~~à _re_levân_cia._ Infelizmente, _nesté siStema· que
está sendo adota_do aqui no Seriado da-RejJúblii::"a: de pOStergação dos trabalhos de comissão técriiéa, estamos encontrando
um déficit de atividade parlamentar. ·Isto está se refletindo
-se· alguém riãp pe"rceber isto, não tem ótic3 para avaliação
'":'""': de maneira fundamental na qualidade dos Jrabalhos do
Senado no ano de 1992. Ela tem deixado a desejar: Ternos
que assumir essa crítica, porque esta Ca-sa tem realmente um
papel da mais alta importância no pi-aCesso legislatiVo e políticO_do_nosso País. Senador Júlio_Campos, receba meus cumprimentos. Acreditamos sinceramente -que a sua voz~ a sua
iniciativa vai provocar de imediato- uma ação de quem de
direito, a Mesa Diretora desta Casa, no sentido de não permitir
mais que os Sena~ores fiquem comprometidos, principalmen~~ às q~rtas e quinta-feiras, em seis ou sete eve_n_tos. para
fazer um quadro que não é compatível com a dignidade desta
Casa. Outra coisa que está aconteCerido: há uma comissão
da mais alta importância, de iniciativa do Senador Beni V eras
cujo objetivo é-avaliar o desequilíbrio do desenvolvime_nt~
inter:!egional. Está acontecendo um fato que chega a ser, até
certo ponto, para nós, desprimoroso. Há convidados que
aqui vêm depor, homens da mais alta importância- no panorama político, administrativo e eilij)féSàfial do País, e. às vezes, há dois ou três Senadores para ouvi-los. Isto porque,
-como não têm o dom da ubiqüidade, os senado.res disponíveis
para as comissões não podem participar de todas as reuniões.
Receba, nobre Senador, a minha solidariedade. Este problema não pode ser postergado. Em favor do bom nome _desta
Casa, da agilidade dos trabalhos legilativ~s. precisamos regula-
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rizar imediatamente _o funcionamento das comiSsões ti:'=cnicas.
A elas deve ser dada a preferência sobre todas, inclusive sobre

as comissões parlamentares de inquérito, muitas delas instituídas no arroubo dos noticiários. Elas devem_ ter a segunda
posição e não a primeira, qué. efetivaniente, perté.nce ã.'oom1s-

são técnica.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito ób~igado pelos~tÍ aparte. Incorporo ao meu pronunciamento- as--·sugestõés de V.
Ex•
Sr. Presidente, Srs. Seriã.-dores, como bem relatou o Sena-

Pre"sidenie, o Senador Mário Covas, decidiu inovar. Córii.eça~
vamos as nossas reuniões às 1.3 horas e 30 minutos, às segundas-feiras. Devo dizer-lhe_ que a freqüência foi ampla, e o
trabalho da Comi.ssãQ ~aü.La ç_01lte.p.to. Ouv(ri)_oS__tod.os~os ç_anVi"dados ·e aPresentamos um relatório muito bom. Por ter usado
esse dia que se dizia dia morto, ela pôde render bons frutos
-a esta Casa. V. Ex~ tem raZão; podemos usar as segundas
e sextas:-feiras. Não se jus_tifiç_~ _que o Senado Federal e o
Congresso Nacional, corno p_m todo, funcionem três dias na
semana atabalhoadamente, cqrrendo, como bem o disse o
Senador Elcio Álvares. ONtem mesmo participamos de uma
comissão-e-special, participamos, ao mesmo tempo, da reunião
de uma CPI, isto na quinta-feira, que é um dia já semimorto.
Na quarta-feira então é uma loucura totaL Ficamos a correr
pelos corredores_, alguém pede para assinarmos um livro, darmos uma presença de 10 minutos, vamos aprovar um embaixador, vem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
há a de Assuntos Sociais, há a de Economia, há a de Educação,
que foi presidida pelo eminente Senador João Calmon, e S.
Ex• sabe das dificuldades que teve, no ano em que foi PresiM
dente, para reunir os Membros da Comissão -não conseguimos reunir ninguém. Assim não funciona. As Comissões
perdem _a sya_ razão de ser, e os projetas fatalmente terão
seus pareceres apresentados em plenário. Os que ocupam,
como V. Ex~, a Presidência dessas comissões s_e sentem profundamente frustrados em exercer essa função, pois sabem que
elas não vão funcionar; tomam posse já sabendo de an_temão _
_ que não vão funciànar. V. Ex~ tem razão: Vamos l~ta_r pa_ra
que possamos tornar úteis os dias inúteis do Congresso NacioM

dor Elcio Álvares, há um excesso de comissões funcionando
nesta Casa: comissões místas, de inquéritO; de forrilã-que
o Senador hoje não tem como dar conta do seu recado.
A experiência da Câmara dos Deputãdos, da qual sou
originário por doze mandatos, é das melhores. Lá cada parlamentar só tem direito a ser membro-titular de uma comissão
permanente e membro suplente de uma outra. Além do mais,
nas quartas e quíntas-feiras pela manhã, destinadas a reuniões
ordinárias das comissões permanentes, não se admite o funcionamento de nenhum outro trabalho que não seja o dessas
comissões. Aqui no Sen"a-do virou urna balbUrdia. Além de
termos um número bem menor de Senadores -apenas 81
contra 500 e poucos Deputados-além de termos uma responsabilidade muito maior do que a do Deputado Federal, porque
o Senador não representa apenas uma região do seu Estado,
mas toda a sua unidade federativa, temos também a responsabilidade de estar presentes nos ministérios, _nos órgãos feq~rais, nas audiências reivindiCatórias dos intúes&e-s dã nossa
região.
nai.
EStamos, portanto, numa situação m~ito <:Hfíci_!. _N<;~a
~~
-"~"~0
Sr. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado a V. Ex• pelo
está funcionando aqui. Cór:q;O bem disse V. Ex~. nas comis_sões
mistas, por exemplo, têm sído vergonhosos _,ce~~?s cte:poiit:t_e~ seu aparte:
tos. A própria ComisSão que acompanhoU o importante even- -- -Urna outra idéia que daríamos seria a de diminuir o númeto que hoje se realiza no Rio de Janeiro. o Projeto Eco-92 ro de Parlamentares em cada comissão e criarmos mais uma
ou Rio-92, dava dó ver o eminente. Presidente daquela Comis- ou duas comissões permanentes nesta Casa. Por exemplo:
a Comissão de Infra-Estrutura possui 23 membros titulares,
são, Senador Coutinho Jorge, que: quase chorando ao telefone, pedia a presença dos seus Membros para ouvirem o depoi- e precis"ainos de pelo menos 12 membros presentes para discumento das pessoas convocadas, até mesmo de Governad~res tirmos e decidirmos alguma coisa. Dificilmente conseguimos
mais do qU:e sete Parlamentares. Talvez, se cada comissão
de Estado. Para estes só havia audiência, porque a Bancada
tivesse, no máximo, 15 membros, teríamos condições de realido seu Estado de orígem estava lá, solidária, principalmente
zar esse trabalho. Poderíamos desdobrar algumas comissões.
os Deputados, dando apoio moral com a sua presença.
Uma outra falha que está ocorrendo aqui é que deram
Determinadas comissões de inquérito estão fui1cionando,
muito valor a determinadas comissões e esvaziaram outras.
competindo até com o próprio plenário. _J:?f?V~~~a_s~r ~~<!\9<?
Por exemplo: a Comissão de Assuntos Económicos ultrapas~
que as Comissões poderiam funcionai segUndas e sextas, ou
sou o seu limite; abocanhou todos os assuntos do Brasil, torsegunda à tarde, quando o plenário tem poucos projetas,
nandoMse uma verdadeira Eco-92, querendo resolver o probleou na terça pela manhã; mas quarta e quintas-feiras deveriam
ma do meio ambiente no mundo todo. Assuntos que nada
ser dias de reunião de comissão permanente. Isto evitaria
têm a ver com essa Comissão vão para ela. A própria Comissão
esse fato que V. Ex~ está dizendo, de que as ass~S~f>_J;~a~-~~~~!!~
de Educação está, hoje, analisando concessões _de_rádio e
das comissões estão querendo envíir pa-ra O prenário iilúineros
televisão, quando todo mundo sabe que assunto de telecomuprojetas sem terem sido relatados e estudados, porque daqui
nicações pertence à Comissão de Infra-Estrutura. O Regia poucos dias não haverá mais projetes para d~sc_uffrmo§ aqui
mento Interno desta Casa diz que assuntos de transporte,
no plenário.
energia, min~,_ me!ªI_u(g!~--~_!fl~cgl;!!_~-~-i~~sõ~~-~~Q_ çl.~C9IDPe
têllCüi dã--Coffiissão de Infra-Estrutura. No entanto, os projeO Sr. Fl-ancisco RollembCrg ......: -Permite-me V. Ex~ um
tas de concessão de emissoras de rádio não passam, sequer,
aparte?
por essa comiSsão; São decididos pela Comissão de Educação.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Pois não, Senador Francisco
Então, está havendo urna balbúrdia_ tão grande que só
Rollemberg.
urha ses~âo sec::~~ta parf_l cjesabafaqnos outros fatos é_que podeO Sr. Francisco Rollemberg - Emiriente SenadOi; cOii_- rá~ _-ralvez, solucionar esse prob~ema.
cordamos em gênero, número e caso com a exposíção que
O Sr. Junas Pinheiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
V. Ex~ faz nesta manhã. Eu queria lembrar-lhe o seguinte;
O SR. JÚLIO CAMPOS- Concedo o aparte ao eminente
participei de uma comissão como titular, a COJ!lis_são que pesSenador Jonas Pinheiro.
quisava o atraso da ciência -e tecnologia no País, e o seu
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O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Júlio Carn:pos,
estava no meu gabinete e comecei a ouvi( o pr-onunciamento
de V. Ex\ que traz à Casa um assunto que tem se constituído
para todo_s nós numa verdadeira tortura, para todos nós que
nos debruçamos sobre a r~s_ponsabilidade dos nossos mandatos, desejosos, cada um de nós, de exercitá-lo na sua plenitude,
da forma mais laboriosa possível e- com- O desejo maior de
contribuir para sOlucionar os graves-problemas do País. Temos
todo o interesse em sermos· ãgeis -no legislar, ternos interesse
em sermos diligentes, operosos, prestativos, Solídários. Mas
é verdade que a disposição do funcionamento das atuais Comissões Permanentes tem prejudicado sobremaneira a no-ssa
ação parlamentar. Eu, em um pronunciamento que fii há
cerca de quinze dias, falei que tenho pedido a quem me pede
para assinar requerimentos de instalação de CPI, de CPMI
que me dispensem disso, pelo menos enquanto não concluir~
mos, ou não virmos a conclusão do trabalho de várias Comissões que estão aí. Há uma superposição de eventos. é uma
simultaneidade que desafia a lei física da unicidade .. Es!--3-mos
sendo requeridos de forma múltipla, simultânea, em várias
ocasiões, em vários momCntos-âíferentes. E1,1 me recOrdo que:
numa reunião da ·comisSãO de Assuntos Sociais, P!esidida
pelo nobre Senador Almir Gabriel, e S. Ex~ fez até um apelo
para que me dessem sugestões para que possamos fazer reuniões com quorum e possamos deslanchar a pauta, possamos
votar os projetes que estão aqui encalhadosl E, entre as várias
sugestões, apresentei uma. Eu disse: nobre Presidente, reú~
na~se co.m os demais Presidentes Qas outras oom.is.S:ões e propo~
nha um outro calendário de reuniões[ Or.a, se são seis-comissões a se reunir semanalmente, somando o compromisso dessas seis reuniões das comiss.ões permanentes, vem o compromisso da avalanche de CPI, CPMI e de comissões especiais.
Então, o que tem acontecido. é que, raramente, qualquer das
comis.sões permanentes, técnicas, tem logrado êxito e sucesso,
tendo se reunido com quorum para deliberação. Propunha
ao Presidente naquela ocasião que, ao invés de as·cotnissões
se reunirem semanalmente, as seis, que o-fizesse apenas três.
E as três reunidas em uma semana não se reuniriraffi na semana seguinte. Isso alteraria a Periodicidade das reuniôes, é
verdade! Ao invés de semanal, passaria a ser quinzenal. Porém, com a vantagem muito grande da expectativa de se verlfi-=
carcada reunião com a presença muito provável de um quorum
elevado para deliberação. Por isso, pedi que não me peçam
para assinar mais requerimentos de criação de CPI, comissões
especiais, enquanto não delTilos uma solução a esse problema,
porque isso está atravancando o nosso trabalho, que está sendo, como disse o nobre Senador Elcio Álvares, de forma
atabalhoada, de forma superficial, e o País espera muito mais
do Senado, o País espera muito de cada um de nós e de
to_dos nós. A nossa responsabilidade e o noss·o compromisso
é muito grande. Então, urge que se tome uma providência,
é sobremaneira decisivo que se altere a sistemática de trabalho
nessa Casa para que possamos, assim, atender aós objetivos
e compromissos do nosso mandato de forma etetiva, de forma
profunda e não de forma horizontal, de forma superficial.
De modo que louvo muito o pronunciamento de V. Ex~. Trago
aqui a minha solidariedade e a minha preocupação, que é
a mesma de V. Ex~ Meus parabéns a V. Ex~

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Senador
Jonas Pinheiro. A sugestão de V. Ex~ _realmentevem a.calhar,
talvez uma fórm_ula.... Nós já tentamos, Senador, na reunião
dos Presidentes de Comissão algo nesse sentido,.até com deter~
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minados membros da Mesa Diretora. Mas .se não houver no
Reginiento Intef!::10 esse disciplinamento, não funciona. Há
comissões, como eu disse, qUe são tidas corno importantes,
que convócã.m sessões extraordinárias, e que convocam o pessoal, como a própria Comissão de Assuntos Econômi.c9~, que
está sobrecarregada ~e projetas e não respeita essa agenda,
feita de comum acordo. Mas que fosse reunida até mesmo
toda semana; na terça-feira duas comissões, na quarta-feira
duas e na quinta-feira duas. Mas que respeitasse o horário
matinal para que essas comissões funcionem às tetças,· às quar~
tas. e à~ quintas-feiras pela manhã, são reuniões de comissões.
perinanentes a que os Senadores pudessem comparecer, porque não é possível continuar do jeito que está oc.orrendo
nesta Casa. Nós não estanios tendo tempo, realmente, para
na9a, sequer para ler os projetes, analísá-los, dar parecer,
curriprir a nossa "função. Além do mais, essas comissões provisórias, como dízo_termo, porque são passageiras, as comissões
mistas-; há um .excesso e, infelizmente, essas comissõ.es tidas
como provisórias, as comissões de inquérito é que têm as
luzes doS refletores de: televis&o. E uma idéia que se poderia
ter seria a proibição da televisão, porque aí, quem sabe, daria
quorum.

Vejam bem o que ocorreu comigo: nós realizamos no
início desta legislatura, no final de março, um seminário inter~
nacional para discutir a infra-estrutura do Brasil. ConseguimOstrazer para esta Casa o Presidente do Banco Mundial,_ o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Diretor do FMI, o Mü1istro da Economia, o Ministro da Infra:Es.trutura, as grandes ::utoridiades do meio empresarial brasileiro,
ABDIB, ABINEE, ABECORTEL, e, nesse mesmo instante
estaVam reunidas essas comissõeS. Uin ou dois Srs. Senadores
compareceram a esse evento, assím mesmO p-or. alg~~s minutos, mas em solidariedade talvez a minha pessoa, e eu vejo
aqui a figura do eminente Seri3dor pelo Pará, nosso amigo
Almir Gabriel, e S. Ex• lá, foi um dos Senadores que me
prestigiaram, por- alguns momentos, mesmo não sendo membro da Comissão de lnfra-Estruttifci.. S. Exa foi ao Auditório
Petróllio ·Portella levar a sua solidariedade, a sua presença
- e até fiz questão de anunciar a. sua. presença, emocionado
-qUe fiquei, de ver um Senador no rlenário. Porque enquanto
os palestrantes eram do Executivo, do meio empresarial, eles
não conheciam Parlamentar, então_ viam muita g_ente sentada,
poderiam entender que eram Senadores e Deputados. Mas,
não. O único Senador presente era o Presidente da Mesa,
e ·fiquei 4 horaS seguidas, sem ter a quem pedir para me
substituir na Presidência dos trabalhos, para poder me retirar
por alguns illstárites. Então, vejam bem. Por quê? A competição era muito grande. _:Mas, aç ~esmo tempo em que se
reunia aquele encontro internacional, numa outra comissão
próxima, em urna dessas alas, estava havendo o depoimento
do Sr,. Magri, ou de alguém, aí, famoso, indiciado em processos de pseudocorrupção. Toda a imprensa naciOnal tomava
conta daquele corredor, E o seminário que discutiu a estrutura
do Brasil, não teve uma nota sequer em nenhum veículo de
comunicação social do País, quanto mais na televisão. A única
televisãozinha que apareceu lá foi a nossa, de Mato Grosso,
em solidariedade ao humilde Senador Júlio Campos, que estava tendo ao lado os Ministro Marcílio Marques Moreira, o
Sr. João Santana, o Sr. Eglésias e grandes autoridades internacionais. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande, realmente, trabalhar nesta Casa e ser Presidente de determinada_s
comissões .. O .sofrimento é terrfv~l..
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com muita hq;,raap3ttC do ernüieÍÚe Senádor 1u,tahy Magalhães, _esta grande
fíg'u'ra. qUé
honr<\
9 Pariai-riéntó
brasileiro.
-'

o

~

' · · O· Sr; J utahy Magalhães - Senador Júlio _Campos, V. Ext está abordando um assunto que considero da
maior; importância para· o Senado, porque essa questão das
comissões tem feitO com ~ue· Vários Srs. Senadores procurem
a PresidCncia do Senado, procurem conversaíentre si, prOcu-
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continue nessa monotonia-, nesse marasmO; para_só resoh~er
nros-aqui em· cima da perna e votarmos aquilo que não conhe~
cernas, quando as comiss_ões t~cnicas é que têm que estudar.
Espero que V. Ex~ tenha .êx~t9.
O SR. JÚLIO CAMPOS ___; Muito obrigado.
O Sr. Jutahy Magalhães -Espero que V. Ex• consiga
fazer essa reunião. . .
- -O SR. JÚLIO CAMPOS.- _Secreta.
O Sr. Jutaby Magalh~es - .. _. secreta de Sena~
dores com a Mesa, para tomarmos as decisões. porque uma
vez foi tentado isso, quando chegamos na casa do Presidente,
tratou~se de outro assunto e não daquele que tínhamos a
esperança de ver tratado. Aqui, necessitamos de uma decisão:
vamos nos reunir à noite, na CPI.

rem apresentar novas propostas, para ver se encontramos uma
solução, e at·é agora não conseguiinos. Ent~O~~V-~Ex~-fa:iSUges:·
tões, o Senador Jonas Pinheiro também, assim como o Sendor
Elcio Álvares, veja··quase que diariamente 9_ m:>ss9_ C<?leg_3._.!
Senador Airnir GaóflCl, fiCai ãpavorado com o andamento
dos trabalhOs da Comi'ss'ã'o ·de Assuntos· SO.i::iaís da cj_Ua1 é
O SR. JÚLIO CAMPOS -A-s segundas e sextas-feiras.
Presidente. Se não me engano, são 108 prOjetas que estão
para serem votados naquela Comissão, s-em que se_-cõhSig;a
O Sr: Jutahy Magalhães - Quando ~heguei ao
apresentar um número suficiente para fazer aS reUniões. Mas
Senado Federal - e lá se vão un_s ~rezea_nos - a primeira
temos que furar certos tumores. Quando se fala em CPI,
CPI da qual fiz parte foi a chamada CPI da Energia Nuclear.
por exemplo, qual é o objetivo da CPI? Pelo menos qual
Começávamos a trãbalhar às oito e meia da noite e acabádeveria ser o objetivo da CPI? Buscar a verdade, encontrar
vamos às três ou àsquatro horas da manhã, funcionava, havia
os caminhos para atender aquele, pressuposto da sua convo~
SenadoreS.
caçãor Ou será ·que a CPI é.para- fazer notícia apenas? Porque
. O SR. JÚLIO CAMPOS - Li um grande relatório sobre
a preocupação de se fazer' as reuniões_das CPI ~a__ quart"!
isso.
e quinta~feira no horário matUtino é·para que haja condições
O Sr. Jutaby Magalhães -Não -dava para sair
de se ter_ a notícia rioS- jornais e na televisão para aquele
notícia na televisão nem no jornal no dia seguinte. Mas, dali
dia. Quando propomos·, por exe-mplo, que as CPI funcionem
surgiu um trabalho que teve alguma importância. Parabéns
à noite, não interessâ, porque -não faz notícia pai"ã aquele
a V. Ex~ e espero que tenha êxito.
dia, e, não fazendo notícia para aquele dia, a notícia pode
morrer, e não ter a divUlgação que alguns querem dar no
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado.
trabalho da comissão, porque isso torna mais iíripôúãnte do
Ouço, com atenção, o aparte do eminente Senador Almir
que encontrar- soluções, encontrar o caminho da verdade.
Gabriel, que é sofredor tanto quanto eu, porque S.-Ex~. como
Agora, vamos dizer também francamente: é preciso que a
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e eu, como PresiMesa do Senado acabe com reuniões na quarta· e quinta~feira _dente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, encontrade manhã com lideranças, com quem quer que-·seja.- ----mo~nos pelos corredores da ala das comissões e nos lamen~
O SR. JÚLIO CAMPOS - Perfeito!
tamos, semanalmente_._ As nossas Comissões, com a pauta
superlotada, não funcionam de modo nenhum. Talvez, seacer~
tássemos um convénio com a Rede Globo, com a Rede Mao~
O Sr. Jntahy Magalhães -É preciso que as Bancadas
chete, Rede Bandeirante, SBT e colocássemos uma luz falsa
terminem com as reuniões na quarta e qunta~feira de manhã.
num banho de luz~ talvez nós conseguíssemos levar a funcionar
essas coiniss6es.
O SR. JÚLIO CAMPpS - Muito bem!
O Sr. Almir Gabriel- Pedi um aparte exatamente para
O Sr. Jutahy Magalhães --São essas lideranças
reforçar o ponto de vista de V. _Ex~ A ansiedade vivida pelos
que atrapalham também o funcionamento das comissões._ Há
membros ou Presidentes das nossas comissões técnicas é uma
propostas de sugestões de refqrma do Regimento-para dete"ransiedade que não sei mensurar, na medida em que cada
minar o funcionamento das sessões naqueles horários certos.
qual, ao buscar levantar a quantidade de trabalho de cada
O SR. JÚLIO CAM1'0S- Se não me..éngano; édo
uma das comissões versus a quantidade do esforço despendido,
Senador Irapuan Costa Júnior.
__
verifica urna situação despropositada. Na Comissão de Assun~
O Sr. Jutahy Magalhães - Foi uma emenda dele
tos Sociais. por exemplo, deram entrada 184 projetas, foram
e uma proposta minha. Ontem foi pedida a urgência "c"--- discutidos e passaram adiante 82 projetas, nós ternós 102 pro~
jetos ainda para serem decididos. Desses 102, praticamente
porque eu não assino Uigência "b". Então, veja V. Ex\ Sena~
80 já têm pareceres que não foram, até agqra •. decididos dentro
. dor Júlio Campos, que há condições de modificarmos isso.
da própria Comissão,· por impossibilidade concreta de reunir
Funcionar segunda e sexta~feira, como-citou aqui o Senador
a Comissão com um quorum adequado. Nós já conversamos
Francisco Rollemberg ci castY da çomissão em que o Senador
sobre essa questão; nós já estivemos com o Presidente Mauro
Mário Covas foi Presidente, pode dar certo. Nós _estamos
BenevideS, e quero dizer a V. Ex~ que anteontem novamente
funcionando na Comissão de Sonegação Fiscal nas segundaestivemos com S. Exa que assegurou-nos que na terça~feira,
feiras, e tem dado número. Mas veja V. Ex~ que nós temos
às llh30min, os presidentes das comissões deverão se reunir
que fazer um trabalho conjunto. Agora, é-preciso o exemplo
- e -espero que o gabinete da Presídência tenha enviado a
partir de cima, partir das lideranças, precisam a-s lideranças
cada um dos presidentes a informação dessa reunião - às
ter interesse em resolver essa questão e não deixar que as
llh30min de terça-feira.
coisas continuem como êstão--; para- fazer com-que o -trabalho
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O SR. JÚLIO CAMPOS - Estarei presente.
O Sr. Almir Gabriel- No meu entendimento, não existe
a decis_ão política de fazer andar: Se ess~ ·decisão existisse 'l
a sugestão que fái apre-sentada árítéri~rrríente, que fel lembrada agora pelo Senador J~tªllY Ma_galhães, certarilente já estaria sendo opcraciunafu;_ada.. ....D.e que maneira? As -Cqn;üssões
Parlamentares -de Inquérito e as COmissões Especiais funcionariam a partir das 18 ou 19 horas. Com isso, as comissões
permanentes, as comis_s_õcs técnicas;-poderiam, realmente. representar o Plenário do Seo_aQ.o F~~eral e, de maneira adequada, fazer o juízo de determinado_s projetas que são da maior
importância, da maior significação. Temos, pot exemplo, o
projeto de saúde mental, que é extremamente polêmico; temos uma série de outros prbjetos dentro da Comissão sobre
os quais, embora baseado no Regimento Interno_ do Senado
Federal, não me sinto com liberdade __de propor que, uma
vez esgotado o prazo de _exame dentro da Comissão, fossem
enviados ao plenário do Senado Federal. Cheguei, inclusive,
a comentar com o Senador Mauro Benevides que eu me sentia
quase compelido a pegar os ~er_ca df! 60 projetes de lei que
já estão co_m pareceres e _man-dar -diretã.meilte para cá, para
a Mesa, para ver se de tal atitud_e resultaria um melhor aproveitamento do esforço ,que temos feitõ. De maneira que, sem
acrescentar lamúrias nem lamentações, mas simplesmente reforçando os pontos de vista de V, Ex~, diria que vale a pena
irmos a essa reunião de terça-feira, com ViStãs a G.OnSeguir,
realmente, uma solução para essa questão. sem o que, no
meu entender, passamos, diante do nosso travesseiro, sobretudo, aquela sen_sação quase desesperante de ter estado aqui,
feito um enorme esforço e saído do Senado a cada dia sobrecarregados de emoçã_o, mas certos de que o nosso trabalho é
nenhum-ou quase nenhum, porque, ficamos à mercê dos aSsuntos que têm dado ·maior divulgação, dos assuntos que têm
sido muito menos importantes para o destino do País. Parabenizo V. Ex~·mais uma vei, sugerindo-lhe que mobilize todos
os outros Presidentes e Vicc-PresiQentes Oe Co,rrtissãg, para
tentarmos, de imediato, dar uma solução adequada pa-r:a esse
problema.
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em regime de urgência urgentíssima, do projeto do eminente
Senador Jutahy Magalhães, com e:~enda do Sepador Irapuan
Costa Júnior, fixa_ndo datas e prazos para o funcionamento
das comissões peiiil.anentes. Já comuniquei ao meu Partido_
que, caso contrário, não aceitarei ocUpar mais nenhum cargo
de direção de comissão nesta Cas;;t._ Não é justo sacrificarmos
nosso mandato tentando dar. prosseguimento aos trabalhos
de uma comissão que não funciona. Prefiro continuar dedicando-me, na Executiva Nacional do PFL, tão bem presidida
pelo eminente Senador Hugo Napoleão, ao meu cargo de
Vice-Presidente Nacional do Partido, às minhas atividades
partidárias, do que às atiVidades das _comissões de que faço
parte no Senado Federal.
O Sr._Hugo Napoh~ão- PeOOite V. Ex• um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - ÜllÇO o aparte do eminente
Senador HtJgO Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Júlió Campos,
ao citar o meu nome, V. Ex• me chama à colação. E, em
o fazendo não posso -deixar de interromper o seu discurso,
em primeiro lugar, para, en passant, agradecer as generosas
palavras com relação à minha pessoa. Somos colegas da EXecutiva Nacional do nosso partido, de que V. Ex• é_Vice-Presidente e tem contribuído imensamente, em todas as reuniões
que temos promovido em função dos objetivóS maiOreS partidários. Quanto à oração que tão bem vem discorrendo, quero.
dizer que naturalmente a sen-sação, senão de frustração, mas,
pelo menos, de desagrado, deve passar por muitos membros
da Casa, em função de algum tipo de ineficiência congressual.
Tenho repetido algumas vezes que verifico que o Congresso,
ao procurar fazer muito, não tem feito_ exatamente o que
pretende. Em função de inúmeras atividades sempre marcadas
para o mesmo horário, somos obrigados a entrar e sair de
comissões, às vezes, metamente para dar presença numa, discutir ·um ·projeto em outra, relatando perante mais outra e
correndo para plenário, além de nos movimentar pelos nossos
gabinetes ou em audiências marcadas com autoridades federais. Não conseguimos obter o rendimento necessário. Oxalá
não se verifique aquilo que V. Ex• está preconizando, pois
não deseja, se assi.m. co:ritinUá.réiíCaS ·tarefas_ parlamentares,
permanecer ou atuar à frente de "qualquer outro <;Srgão colegiado da Casa. Que isso não se ,CQnfir;me e que noyos ventpS
tragam um trabalho mais produtivo, para o Congresso, e mais
especificamente para o Senado, a fim de que possamos tê-lo
como sempre o tivemos, brjlhando nesta Casa. Muito obrigado.
·

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado, nobre Sena·
dor Almir Gabriel. Jncorporo, com muita honra, o seu aparte
e a sua solidariedade a este _nosso pronunciamento. Conheço
sua luta, sua responsabilidade, fui seu liderado na Comissão
de Saúde, Seguridade Social_e Meio AmPiente que V. Ex"
presidiu por ocasião da segunda fase dos trabalhos· da Assem.bléia Nacional Constituinte. Admiro sua luta como Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais. Realmente, teffios que nos
O SR. jÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Senador
definir. Espero contar, na reunião_ da_ próxima terça:-feira,
com a presença do Presidente Mauro Benevides, do eminente
Hugo Napoleão, pelas palavras sobre a nossa pessoa.
Outro assunto que queremos abordar é o problema da
Senador AlexanQre Cos_ta,_que com muita. horu;a r~presenta
o meu partido - o PFL - na Mesa Diretora do Senado,
falta de estrutura administrativa e funcional do Senado Fedeassim como os demais membros, juntô COm as Lideranças.
ral. Esta Casa tem falhado multo com os Srs. Senadores 1
V. Ex~ lembrou muito beiu que está na horã de a_s lideÍ'anças --- prlncipalinente com os Senadores de PrimeirO mandato, com
aqueles eleitos no pleito de 1990, que assumiram._ o mandato
partidárias, priricipalmente Os dois Líderes de maiox: responsabilidade nesta Casa. o-Senador :Humb_~r.to _X.,ucena, da Bancada
no dia 1"' de fever_eiro de 1991. Há certos privilégios, há certos
tipos de atividadeS para as quais, nós, Senadores recém7chemajoritária do PMDB, c o Senador Marco Maciel, da]3,ancada
do PFL, do Bloco GoVcmiStã, terem-consciência de que priorigados, temos sido discrimin3.dos:.
"-,
__
Só numa reuníâo secreta poderíamos "lavar a roupa suja"
dade nesta Casa é fazer-fllncionªr as comis.Sõ.es pem'ianentes·;e não as comissões mistas, que nos -deixani sem condições
- c9mo diz o refrão popular em Mato Grosso.
Por isso, Sr. Presidente, queremos falar, falar de coração
de funcionam~_nto. Tenho _certeza absoluta de que isSO só
aberto, analisar, ~criticar, sugerir, elOgiar o que tiver que ser
será disciplinado. se estiver· incluído no E.egirilento _da casa,
elogiadO. Cito, comô exemplo, qué elogios merece o setor
porque acordos apenas de palavra ou de do.cumento não fungráfico do Senado, no comando da parte de impressão, que
cionam. A prioridade é, nessa reunião, decidirmos a votação,
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funciona muito bem, assim como funciO-na bem o Centro de 2. Essas tarifas são subsidiadas? Quais são as modalida9-es_ ou as formas_ desses_ subsídios? Quanto_ representam
Processainento de Dados do Senado. Também !llerece elogios
o setor de Taquigrafia que, alguns minutos após a realização
esses_ subsí9ios, pe_rce:n~u"!.lill~-nte, do valor das tarifas? Qual
a bãse legal da concessão d~sses subsfdios?
de um pronunciamento, já o tein pronto e revisadO. No entarl3._ O_ órgão arrecàdãdo'r dessas tarifas é a Embratel? Na
to, temos alguns setores burocráticos, administrativos~ técnihipótese de haver subsídio, quanto a Embratel deixa de arrecacos. que- não vêm funcionando a contento, e alguns setores
dar por ano e, em relação a 1991, qual foi o montante dessa
que não vêm dando aos Senadores, que assumiram há um
perda de arrecadação?
ano, os direitos que nos_confere o Regimento desta Casa.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1992. -Senador Jutahy
Portanto, Sr. Presidente, faço chegar às mãos de V. Ex•
Magalhães.
este requerimento baseado nos arts. 190 e 191 do Regimento
Interno, pedindo a realização de urna sessão secreta, para
(Ao Exame da Mesa)
tratar de problemas administrativos e funcionaís desta Casa.
REQUERIMENTON• 405, DE 1992
E tenho certeza que- o Presidente Mauro Berre vides e todos
os demais membros da Mes~ _Diretora irão ª-ç:Olher-ª ass:ínatura
Nos termos do art. 216, combinado com o art. 238, caput,
da maioria absoluta dos Srs. Senadores, marcando antecipaambos do Regimento In~erno do Senado Federal, formulo
damente. esta reunião, se possível para a semana seguinte
O piesente
ao feriado, antes do recesso, e convocando-nos pelo menos
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
com 10 dias de antecedência, para que todos nós, signatários,
A
ser
encaminhado ao Ministro de Estada da Economia,
possamos estar presentes trazendo, se- possíVel por escrito,
Fazenda e Planejamento, a fim de que sejam prestados esclareSrs. Senadores, as sugestões para o bom funciOnamerito do
cimentos sobre as seguintes questões:
Senado Federal. Todos queremos que o Senado Federal seja
Consta que a supersafra agrícola teria propiciado a produengrandecido pelo seu trabalho. E no que depender do meu
ção de um excedente de 5 milhões de toneladas de milho.
esforço e, tenho absoluta certeza, no esforço de todos os
Consta que, mesmo assim, os Estados d~ Pernambuco e do
Srs. Senadores, faremos um trab_alho conjuntq para que cada
Ceará estãO "iinpõiútildo o prodUto da Argentina.
vez mais o Senado Federal -brasileiro tenha o respeito do
Sobre o assunto, pedimos que se informe:
seu povo.
a) Na execução dos acordos assinados entre o Brasil e
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
a Argentina relativos ao comércio bilateral de produtos agrícoburante o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr.
las tem surgido algum problema, em especial quanto ao milho?
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presib) É do conhecimento do Governo brasileiro a concessão
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1" de subsídios, pelo Governo argentino, aos produtores de milho
Vice-Presidente.
cia!Juele. país, sob_ qualquer l!lOdalidade _de benefício_s _(cre_diCOMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES: .
tício"s, fiSCãiS oU de Outra natureza) à exportação desse_ produto
ou
a outros produtores, intermediários, exportadores e respecAlmir Gabriel- Cid Sabóia de Carvalh_9_- Dirceu _Cartivos--prOdutos?
-···-- __ _ . ___ _
neiro - Divald6 SurUagy _:_ Elcio Álvares - Enéas Faria
c) Serido afírrilativa a respOSta â questão ii:nediatamente
-Guilherme Palmeiia- Henrique Almeida- Hugo Napoanterior, o Governo brasileiro vem adotando alguma medida
leão --Iram Saraiva - José Paulo Biso! - José Sarney compensatória e·m benefíciO dos produtores brasileiros ou de
Júlio Campos- Lourival Baptista - Meira Filho - On9!re
produtos brasileiros? Qual é ou quais são essas medidas?
Quinan.
---Sala das Sessões~ 12 de junho de 1992. ~Senador Jutahy
O SR. PRESIDENTE(A1exandre Cosúj -A Mesa ouviu
Magalhães.
atentamente as palavras do Senador Júlio Cam~po-S:-SUgere
(Ao exame da Mesa)
a formalização do requerimento que S. Ex~ _ãnuncia e encaminha à Mesa, mas, pelo apreço e respeito ao nobre Senador,_
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os requeri·
vai cOnvocar as Lideranças para expor as reclamações e pontos
ment(!S lidos vão à Mesa, para decisão ..
Sobre a mesa, requerimento que será lidO j)elo Sr. 19de vistas apresentados por S. Ex~ nesse decOrrer.
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costaf.::..: Sobre ames,;,
requerimento que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
São lidOS_Os_seguíntes:

REQUERIMENTO N• 6, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento InterõO~dO-Senado Federal, sejam consideradas como de licença
REQUERIMENTO N• 404, DE 1992
autorizada, faltas as Sessões Ordinárias às quais ausentei-me
Nos termos do art.-216, co-mbinado com o art. 238, caput,
por motivos justificados, nos dias 17/02; 4, 5, 6, 9,12 e 16/03;
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, formulo
6 e 7/04; 8, 11 e 12/05 ."
.
" " " "' " "
o presente
_ Sal3._ô_as_ Sessões, "12 de. junho de 1992. .,_Senadora Marluce Pinto.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES'
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A votação
A ser encaminhado ao Ministro de Estado dos Transportes e Comunicaçõe!.f, a- fim de que,_ Ouvidos _os_ órgãOs Cõm ~ - -dO requerimento fica adiada por falta de quorum.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
petentes, sejam esclarecidas as seguintes questões:
Presentes na Casa 31 Srs. Senadores.
1. Qual Q conceito técnico, a metologia de cálculo e o
Passa-se à
valor das tarifas de transmisSão por televisão?
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ORDEM DO DIA
Não há número para deliberaÇão: Em conseqüência, as
matérias constantes dos _itens .1 a' 22 fícam-_cotn~ sua V:Qtação
adiada.
São os seguintes os itei:Js âdiados:
-1-"

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'27, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia rioS termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno- único,-do Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara do& Deputados),
que aprova o ato _que renova a_ concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltd.a., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na ddade de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso-; tendo,
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do.art. 353, parágrafo únicO, do Regirileiito Interno.)
_
Votação, em turno único, do Projeto de De_creto Legislativo n' 28, de 19"92 (n' 31191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede ltapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo,
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello.

-3PROJETO De DECRETO LEGISLATIVO _
N• 29, DE 1992
(Incluíndo em Ordem _do__ Dia nos lermos do art. 35.3,
parágrafo únk:õ~ do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1992 (n' 37/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autorga concessão à RÁDIO JAGUARJBANA DE ARACATI Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na- Cidade de Aracati, Estado do Ceará,
tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, relator:
Senador Áureo Mello.
__ _

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVl-

N• 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nós termos <\o art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto _Legislativo n' 30, de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
- --- -- -- ----PARECERFA VORÁYE.L, proferido em Plenário, Relator: Senador Nabor Júnior.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará· ·· ·· ·: ~·
grafo único, do Regimento Interriô.)- ·
Votação, em turno único;dq Projeto de De_creto-~giS
Iativo n' 31, de 1992 (n' 49/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., para explorar serviÇo de radiodifUsão_ de sons
e imagens (televisão) na ·cidade de Jataí, Estado de Goiás,
tendo
PARECER FAVORÁVE,L, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas pj_nh~iro. .

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 32, DE 1992
(Incluído em Ordem do Qia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do P-rojeto _de DeCreto ·Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50/91, na Câmani dos Deputados),
_que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Clube de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo,
tendo
-··
·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Nabor Júnior.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos t6rni.6S do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissãÓ à Rádio Cidade de
Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de C3mbuí, Estado de Minas Gerais, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Nabor Júnior.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N' 34, DE 1992
(I~cluído ein Órdem dÕ Dia nOS termos dÓ--art. 353, pará~
grafo ún_ico, d:9 Regíinento Interno) -·
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (n' 55/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Souto Soares Lteia., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local na Cid:,1de Souto Soares, Estado daBahia, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 35, 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• 35, de.1992 (n' 57/91, na Câmara· dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão á Sociedade Rádio
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Erechim. Estado do Rio Grande do Sul, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Nabor Júnior.
-lO-

Junho de 1992
-14-

PROJETO DE DECRETO LÉGISLATIVO
N' 40, 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' 40, de 1992 (n' 88/91, na Câmara düs Deputados),
que-aprova o ato que renova ~_permissão outorgada à Rádio
Sepé Tiaraju Ltda., para expJo-rarseviço de radiodifusão sonora_ naCidade de S;mto Ângelo, Estado do Rio Grande do
-sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator. Senador Júlio C3mpos.
-

PROJETO DE bECRÉTO LEGISLATIVO
N' 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353.-pará~
grafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto d(; Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91, na Câmara dos Deputados),
-ISque aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mutuípe
PROJEtO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO
FM: Ltda .• para cxplorªr seryiço de J.:adiodifus_ão sonora na _
N'41, DE 1992
.
Cidade de Mutuípe, Estado da Bahia, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re(Incluído em Ordem do Dia nos termos duart. 353, parálator: Senador Meira Filho.
grafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de De_creto Legis-lilativo n' 41, de 1992 (n' 89/91, naCâmara dos Deputados), .
·que ãprova o ato qtie renova a ·permiSSão outorgada à Rádio
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
N' 37, DE 1992
sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, tendo,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do aá. 353, paráPARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Regrafo único, do Regimento Interno)
lator: Senador Jonas Pinheiro.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-16lativo n' 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão oU:trogada à Rádio
PROJETO bEbECRETO LEGISLÀTIVO
Stério Peróla de Birigui FM Ltda., para explorar serviço de
N' 42, DE 1992
radiodifusão sonora em freqüência modulada_ na Cidade de
(Incluído
em
Ordem
do Dia noS termos do art. 353, pará-__
Birigui, Estado de São Paulo, tendo
grafo único;-do Regimento Interno)
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Reem
turno
único,
do
Projeto
de
Decreto
LegisVotação,
lator: Senador Mcira Filho.
lativo n' 42, de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
-12Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO
na Cidade de Passo_Fundo, Estado do Rio Grande do. Sul,
No 38, DE 1992
.
tendo,
__
__
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re(Incluído em Ordem do Dia nos termos dQart. 353, parálator: Senador Jonas Pinheiro. _
grafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
-17lativo n' 38, de 1992 (n' 74/91, na Câmara dos Deputados),
PROJETO
DE
DECRETO
LEG!S"LATIVÓ
que aprova o ato que outorga permissão à--Rádio FM do
No43, DE 1992
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra
na Cidade de Barro, EStadp do Cea,rii, te!}do __ _
-_ .
~,_(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, paráPARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário, Re- grafo único, do Regimento Interno)
lator: Senador Jonas Pinheiro.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1992 (n' 102/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ãto que outorga concessão à Rádio I pirá Ltda.,
-13para explorar serviço de ra-diodifusão sonora na Cidade de
PROJETO-DE DECRETO LEGISLATIVO
Ipirá, Estado da Bahia, tendo,
N• 39, DE 1992
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. _353, pará- lator: Senador Jonas Pinheiro.
grafo único, do Regi:rllCnto Interno)
Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis-18lativo n' 39, de 1992 (n' 75/91, na Câmara dos Deputados),
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
N' 44, DE 1992
de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Art. 353,
sonora na Cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo,
parágrafo único, do Regimento Interno)
tendo,
Votação, ·em turno único, do Projeto de Decreto LegisPARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relativo n' 44, de 1992 (n' 121/91, na Câmara dos Deputados),
lator: Senador Mcira Filho.
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que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Itaobim, Estado .c~ e Min_as Geráís·, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.·" 1 •
•• •
. 'I'

--19PROJETO DE DEÇRE~9 LEGISLATIVO
N• 45, de11. 1~92
I> .' •
-,.
(Incluído em Ordem do Díânos termõs do are 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1992 (n' 131/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço d~ radiodifusão_ sonora em freqüência modulada na Cidade de Marília. Estado de São Paulo,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido eiri Plenário, Relator: Senador Júlio Campos.
-20-PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
N• 47, de Í992
(Incluído em Ordem _d,o Dia, nas· termos- do Art. 353,
-·
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Leo-islativo n' 47, de 1992 (N' 73/91, na Câmara dos Deputad;s),
que aprova o ato _que outorga permissão- à Rádio Vila Real
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade
de Ituiutab_a, Estado de Minias Gerais, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário; Relator: Senador-Júlio Campos.
-21PROJETO DECRETO LEGIS.LATIVO
W 48, de 1992
(Incluído em Orde_m do Dia, nos termos do Art. 353,
.
parágrafo único, do Regirhêhtõ-intetho}
Votação, em turno único;-do Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' 92191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o _ato que renova a concessão outo_rgada à Rádio
Sociedade de Feira ·de Santana Ltda .• para explorar serviço
de radiodifusão sonora __em onda média na Cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia, tendo
- ·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira Filho.
-22PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
N• 49, de 1992
(Inclufdo em Ordem do D_ia, nos termos do Art. 353,
parágrafo único, do Regimento Inte-rno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1992 (n• 93/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora de Rio- Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusãO sono-ra ·cmon.da média na Cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato GrosSO 9o Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido Plenárío, Rela--- -tor: Senador Júlio CampoS
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os itens 23
e 24 dependem da votação do requerimentO de extinção de
urgência e ficam com a ap·reciaçãó adiada.
São os seguintes os itens adiad<?s:
-23-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 40, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
·"Discussão, eril turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 40, de 1992 (n' 2.629/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e· a organização iOterna do Tribunal Regional do Trabalho
aa-- 15~ Região, com sede em Campinas - SP, e dá outras
providências._ (Dependendo da votação do Requerirriento no
396, de 1992, de extinção da urgência).
-24PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 46,DE 1992
(Incluído_ em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do RegimentO Ínteffio)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
no 46, de 1992 (no 2.627/92, na CaSá de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e_ a organizaçá.O interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 10~ Região, com sede ein Brasília- DF, e dá outra providências. (Dependendo da votação do Requerimento n" 397,
de 1992, d~ extirição da urgência)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):__ A Presidência
retira da pauta da Ordem do Dia çlç hpje os itens de números
25 -e 27 ,_de_ acOrdo com o art. 175, letra_(, do Regimento
Interno.
São o_s seguintes os itens retirados:

-25PROJETO DE REsOLUÇÁO No 7, DE 1992
(Em regím~ de urgência fios_ termos do _art. 336, c, do
Re'gimento Interno)
Discussão, etn turno único, do Projeto de Resolução no
7, _de 1992, dC autoria do Senador Iram Saraiva, que dispõe
sobre limites g16hais e condições para as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos MunicípiOs e suas autarquias, e estabelece limites e condições para
concessão de garantias, tendo
PARECER, sob n" 164, de 1992, da Comisão
-DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, favorável ao Projeto, nos termos de Substitutivo que oferece.
-27PRÜJETÜ-DE LEI DO SENADO
No 173, DE 1991
DiscuSS.ãÕ, em turno suplementar, do Projeto de Lei do
Senado n" 173, de 1991, de autoria do Senador Josapbat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de
comunicação e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'' 156, de 1992, da Comissão
- DIRETORA, oferecendo a redação do vencido.
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ora, se uma comissão parlamentar de inquerito foi instituída exatamente para abordar um fato determinado, é óbvio
que as pessoas envolvidas com o fato determinado estão adrePROJETO DE RESOLUÇÃO
demente selecionadas para -depor. A posteriori, com a coleta
w 25, 0101992" . ...
dos depoimentos, podem surgir outros fatos. Mas o que acon(Em regime de urgência, nos termos do
. tece, na verdade, é que esse sistema de comissão parlamentar
art. 336, c, do Regimento Interno)
de inquerito já pasa a ter um aspecto muito grave no Senado
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu_~_ _9? ~f:':Pl!hljç:a_. _e _e_tLY9U me _perfilhar na esteira do pronunciação n9 25, -de 1992-(apresentado pela ComiS~ã:O -de- ÁSmento do Senador Júlio Campos. Talvez não esteja percesuntos Económicos como con-clusão de seu Parecer n"
bendo, mas as comissões técnicas, principalmente, estão sendo
161, de 1992), que autoriza a República Federativa · prejudicadas pelo excesso de CPI e por essas comisSões todas.
do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito
Há pouco, tive conhecimento --foi-me falado por um
jornalista quye está fazendo _um trabalho de pesquisa - de
externo, no valor de sessenta e hum milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos_ e setentã -e hum
que temos no Congresso- cerca: de 70 comissões, o que é um
verdadeiro absurdo.
dólares norte-americanos, destinada a financiar, parcialmente, a importação de helicópetros, ferramental
Aqui, no Senado da República, tive oportunidade de
e treinamento de pessoal, para o 1" Batalhão de Heliconferir, num avulso de Ordem do Dia, que tínhamos dezescópteros, no âmbito do Programa de Reaparelhamento
sete comissões, de todos os tipos, temporárias, mistas, comissões parlamentares de inquérito o que dá urna idéia de uma
do Exército.
pletora imensa de comissões, em detrimento desta Casa.
Em discussão. (Pausa.)
Participei de uma comissão parlamentar de inquérito que,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu~s_ão.
infelizmente,
também pecou por isso. Foi a Cori:tissâo ParlaA votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
mentar de Inquérito, instituída pelo Requerimento n9 167,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa} ::..:..Item 28:
de 1991, destinada a investigar as denúncias de corrupção
e irregularidades na contratação de obras públicas" baseada
PROPOSTA DE EMENDA À COJ\lSTITOíÇÃú .. "il1f'.'CartàOeBero Horizonte", aquela cartas dos empreiteiros
que denunciavam q·ue as obras públicas estavam sendo contraN' 1, DE 1992
.
. tadas por meio de expedientes escusas. E _esta Casa entendeu
DiscuSSão, em prinleiro tuif{o; da ·propo-st3.
de constituir uma CPI para apurar as denúncias. Como reprede Emenda à Constituição no 1, de 1992, de _auto ri~ sentante do meu Partido, o PFL, fui integrá-la, e me honraram
do Senador EpitáciO Cafeteira, que i~resc·e.ii!_~~a.Iíne3. __ - os nobres Senadores Ruy Bacelar e Jutahy Magalhães com
a indicação para a relataria. Coriieçaritos sem qualquer preocuc ao inciso --ui do ar"!~ -130- da ConstitUiçãO Fe-áefal.
(3~ sessão de discussão).
pação com vedetismo, com as luzes de televisão, com a divulEm discussão. (Pausa.)
gação-·de fatos que ainda em regime de apuração, que é outro
ponto que também questiono: a Comissão está prosseguindo
Não havendo quem peça a palavra a discussão, te~~_prosseguimento na próxima sessão.
e seus integrantes, que são juízes- está capitulando na Cons-- _JittJiç~Q -~- extemam- opiniões, posiCiOnando-se ã. favor ou
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está esgotada
contra o depoente. Isso é um absurdo! Membro de CP! é
a matéria constante da Ordem do Dia.
um juiz cOmo outro qualquer, só que na instância legislativa!
Há oradores inscritos ao nobre Senador Élcio Alvares.
Acho que, até por um respeito ético, no momentO em que
0 SR. ELCIO ÁLVARES (PFL _ ES. Pronuncia 0 se·
aceito ser membro de uma Comissão Parlamentar de Inguéc
· te d·sc
.
rito, invisto-me numa função judicante. Outra COmissão Par1 urso . ) -- Sr . p res1·den t e, S rs. Se nad ores-.- des eJO
gum
fazer uma comunicação que representa á -concluSão -de-mais
lamentar de Inquérito, que investiga as atividades do Sr,._Pa,ulo
César Farias, discutia se ela lossuía ou não poderes para
uma comiSsão P atlamentar de Inquérito.
impedir a sua saída do País.
óbvio que ela tem poderes!
Tenho adotado, em vários pronunciamentos, uma Postura
critica ao excesso de Comissões Parlamentares de Inquérito,
A Comissão Parlamentar de Inquérito está, por força constitucional, equiparada à força judicante do Poder Judiciário.
achando, mesmo, que o que está contido na Constitu-ição,
de maneira tão clara e objetiva, esta sendo _desre~eitadQ _____ P _8_-;._f!_l!go N_a__Roleão- P_e:r_mite:~me V. EXa um aparte?
0 SR. ELCIO ÁLVARES_ O.JnCedo um apaite-ao nobre
na propositura das várias comissões de inquéiliO, -Tnst3.fadã.s
nesta Casa, principalmente por um detalhe: como advogado, Senador Hugo Napoleão.
participei de três ou quatro questões judiciais, objetivando,
exatamente, a anulação de Comissão Parlamentar de InquéO Sr. Hugo Napoleão-- Eminente Senador Elcio Álvarito, feita na Assembléia Legislativa do meu. Estado, e um
res, V. Ex~. com a clareza de sempre, vem discorrendo acerca
dos motivos substanciais de decisões favoráveis do Poder Judi- de dois pontos: o primeiro sobre a ineficiência dos trabalhos
coOgressuaiS; e OSeguildo sobre a visão errada de se prejulgar, _
ciário era exatamente a inexistência dO- fatO deterniúladO~
As comissões parlamentares de inquérito, (Iisp6e o texto ern.·-cPI, depoentes que vão levar a sua palavra com relação
constitucioi:J.ai; exigem a determinação de um fato.:_ E 9. que aos fatos que conhecem. Eu gQstaria de dizer, apenas de pasMtemos verificado nesta Casa é que elas são constituídas em gem, que_tenho participado das comissões permanentes, e
tese e quase sempre sem roteiro das pessoas que vão depor.
da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise
Sé sugere uma notícia em qualquer jornal;- em qualquer emis- na universidade brasileira- e desta fiz questão de participar,
sora de televisão, em qualquer rádio, no dia seguinte aquela em função de haver sido Ministro de Estado da Educação.
Né)turalmente, combinei com o Líder Marco Maci~l q1.:1e _não
pessoa será 0 depoente da semana.
Isso tem acontecido sistematicamente.
te_ria_oondições de participar de oUtras tantas, em funÇão justaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 26:
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mente da Presidência Nacionai do PFL, qUe me absorve o
tempo em demasia e que não permite, múítaS vezes, outras
a!ividades além daquelas que jáJenho. O Senador Júlio Cam·
pos dizia há pouco, que _as inúltiplas atividades fazem com
que se perca em qualidade e em produtiv_idade. ~-á_ ÇPI, as
mais diversas, e comiSSõ.eS múltiplas fui:tcionãndo, riiuitas ve-

zes ao mesmo tempo, sem que possa o "Senádo dar o rerídimento e a utilidade que a população brasileira merece. Quanto

ao segundo aspecto, evidentemente, compartilho da opinião
de V. Ex~. advogado brilhante_que ê, segun-do a qual não
é regular estar-se a prejillgar depoentes em comissões pa,rlamentares de inquérito. Contlnuãrei a ouvir o disêúfso de V.
Ex~, po-rque é-uma-contribuição muito boa aO Senado Federal.
O SR. ELCIO ÁLVARES - Prossigo, Sr. Presidente
e eminentes colegas.
Há cerca de quinze dias fui interpelado por uma jorna~
lista, pedindo-me uma opiniãp a respcitci dessa Comissão Par~
lamentar de Inquérito que investigou irregularidades nas con~
tratações de obras públicas. Com a maíor simplicidide, disse
a ela que não gostaria de fazer nenhum comentário ou chegar
a qualquer conclusão, porque me julgava impedido, já que
estávamos redigindo exatamente o relatório qUe seria examinado pela comissão, e que, a ·partir daí, então, o assunto
teria curso normal, porque já seria público. Tratava-se exatamente do questionamento ·s-abre denúncias oferecidas contra
determinada pessoa, diante da Camissâo Parlamentar de _Inquérito. A jornalista, então, estranhou, porque achou que
eu estava me omitindo. Disse: "Não, o senhor está querendo
esconder o assunto", porque envolvia - entendia ela um elemento ligado a um líder dos mais eminentes do meu
Partido. Eu disse: de maneira nenhuma faria isso, mesmo
porq-ue a opinião. do relator não é decisiva. Ele vai submeter
o seu relatório à comissão, para que·esta tenha a oportunidade
de dizer e. de afírmar o seu pontC? de vista.
Vejam como esse assunto é sério. Logicamente_, o País
todo está acompanhando com a maior atenção~ mobilizado
que foi pela mídia nacional, a Co~~são_P~rlamentar de Inquérito que está apurando irregularidades cometidas_pelo Sr. PC
Farias. Coincidentemente, funciono cofi'ÍiYfii.Cm~ro suplente
do meu Partido :--- e sou -assfduo - na comissão que está
apurando as irregularidades do Sr. PC Farias e nuina outra
comissão, -que não tem as luzes da imprensa, mas que está
trabalhando dedicamente, a Comissão Parlamenüir de Inquérito que apura a evasão fiscal, um dos assuntos mais sérios
deste País, que tem como Relator o Senador Jutahy Magalhães.
Se realmente o Sr. PC Farias, conforme o alardeado,
tem essas respons-abilidades todas em matéria de sonegação
de impostos, ou coisa equivalente, ele vai ficar m~lhorenqua
drado na CPI da Evasão Fiscal do que num~ comissão que_,
afinal ae contas, foi instituída de mane.iia genérica para apurar
acusações trocadas entre dois empresários brasileiros.
Mas aí vem um ponto para o qual chamo a atenção de
V. Er-s: a cada depoimento, a mídia nacional estampa um
tipo de crime - crime contra a Lei Eleitoral, crime contra
o Fisco etc.
- Aí começa tifi'ià ·discussão, que, felizmente, tem tido no
nosso prezado Senador Bisol, uma figura altamente respeitada, até certo -ponto o elemento moderador nesses avanços
desenfreados em matéria de interpretação do Direito Penal.
Ontem, inclusive, surgiu um ponto para o qual quero
convocar a atenção desta Casa e da m(dia brasileira, para
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que se reflita sobre ele. Ninguém discute a honorabilidade
do Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira.
S. Ex~ recebeu uma homenagem do Senado da República,
que considero um dos maiores galardões que um jurista, um
homem de- lei pode receber: a Comissão de Constituiçãq,
Justiça e Cidadania não o_ ouviu na sua segunda indicação,
prestando-lhe a homenagem unâniine da confiança irrestrita
desta Casa.
Então, o Procurador-Geral da República é um homem
acima de qualquer suspeita. No momento em que as paixões
se ac~ndem, o Procuradqr Aristides Junqueira tem que ser
_ouvidp, porque a ele compete, como tem competido outras
vezes, a responsabilidade estrita da fiscalização da lei.
Ontem, num noticiário um pouco perdido, não com muito
destaque, S. Ex~ já vem dizendo que está encontrando difícul-dades, em virtude dos crimes anunciados, para capitular as
pessoas que provavelmente se -envolverão na decisão final
da CP!.
E por que ele faz isSo?
O Procurador Aristides Junqueira é um homem muito
cioso do exercício da sua responsabilidade maior de Procu_r§l~
dor-Geral. E hoje toda a opinião pública brasileira vai indagar:
se existem crirries; e eJC:s estão tão evidentes, o que faz_ a
Procuradoria-Geral da RepúbliCa que ilãO toma as providências? E S. Ex~ responde de uma maileir~ _muito singela 1 ~
af nós temos que ser, até certo ponto, conscientes da nossa
posição de refletir: não tomou as proVidências porque ainda
não entendeu que surgiram provas documentais, provas evi~
dentes, indído~ e circunstâncias que o levem a denunciar as
pessoas que estão envolvi~as nesses preten-sos-crimes.
QUero dizer áe público, até por uma questão de foro
íntimo, que não tenho nenhuma simpatia pelo Sr-. PC Faiias.
Fui Governador de Estado e sempre entendi que esse processo
de corrupção tem que ser banido. Se alguém quiser usar tráficó
de influência tem que ser inteiramente alijado do processo
administrativo. Desta maneira, não tenho simpatia, mas acho
que nós que integramos a comissão, prinCipalmente_ os que
queremos cultuar a verdade - e eu neste momento me per~
mito fazer uma referência ao nosso colega José Paulo Bisol,
porque sei do seu cuidado extremo-, temos que ter determinados cuidados para que amanhã não venhamos a pecar, no
arroubo da emoção, com uma decisão que não consagre os_
princípios básicos do Direito.
Fiz essa digressão- na verdade, iria falar sobne _a nossa
CPI~ que se- encerrou ontem ~ apena:s· como ·um modesto
advogado, mas inteiramente consciente do meu dever profis~
sional e entendendo que precisa haVer, Oeste momento. independente desses entusiasmos do discurso permanente, uma
palavra de bom senso para que, se tivermos de condenar ...
O Sr. José Paulo Bisol - Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ÁLVARES- Pois não. Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador José Paulo Bisol.
- O Sr. José Paulo Bisol- Cuprimento V. Ex• pelo pronunciamento e, sobretudo, agradeço, sincer_o, as generosas referências ... - O SR. ELCIO ÁLVARES- Só queria fazer uma consideração. Sou do PFL, mas tenho dito, de público, que considerei
a inclusão do nome de V. Ex~ na comissão urna colabóraç_ão
à verdade, uma participaçãO-- do Seriado Federal de maneira
inteiramente iSenta, porque coiiheço a sua ativiâade na nossa
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_mªis espaço político. Então. pelo fato de ter urna função
--à-_qU-aTs-ó5e che-ga ef6itoralmen~te, o político tem que aparecer.
É justo que ele apareça. E justo que ele apareça. Muitos
E~~ão. essa discussão_ que estou vendo, até certo ponto
aparecem pela competência, que é o .modo adequado de aparebizantina -"o Governo tein dez, a oposição tem doze" cer. Mas, não basta ser Cp_(llpetente, tem de fazer a compenão existe. Esses homens que estão integrando essa comissão,
têncía aparecer. _Qutr_os, li.ão é pela competência que eles
qualquer que seja a posição pOlítica, Vão Cultívar a verdade. · aparecem, é pela insistência·e pela frivolidade com que opiSe a verdade machucar a quem quer que seja, estãoona- óbri_ganam. Quer dizer, é pela quantidade com que opinam, é pela
ção moral de denunciar ao País os envolvidos _em __at_QS_:_que
quantidade_ d~ intervenções_qu~ fazem, embora nenhuma denão se coadunam cOm a prática da boa administraÇãO. las tenha qualidade nenhuma. E preciso distinguir quem apa~
rece pela competência e quem não aparece. O povo brasileiro,
Então, retorno a V. Ex\ com muita alegria, para ouvi-lo.
pela cultura que tem, na sua maioria, tem dificuldade para
fazer esta avaliação. Então, todos nós, afinal de contas~ sabeO Sr. José Paulo Bisol - Nobre Sena,_dor, _agr~deço a
mos que dá para aparecer sem qualidade e conseguir o voto.
generosa referência a mínha pessoa. Não sei se_ mereço tãrito,
Não posso chegar numa comissão de inquérito e dizer: ninmas gostaria de merecê-lo. Quero ainda referendar, sublinhar
guém pode aparecer, aqui. -Corno V_,_ E~c disse .=-=-aqui
a posição de V. Ex~ no _s_eritido de. que as nossas comissões
tem que ser o Juiz.. Isso é absolutamente certo, e vamos dizer,
de inquéfifo ilãO piOC.edem. Estou empregando a palavra tec~
e tenho certeza que V. Ex~ vai sublinhar o que vou dizer
nicam ente: o procedimento, a processualidade dela não _é coragora de uma forma paradigmática. No mo_mento em. que
reta. O Sr. tem toda razão, ~spanta~me um pouco, fico perplese forma uma comissão de inquérito~ dentro de um Parlaxo, fico até um pocuo_ inibido, porque não_ quero ser o rei
mef!tO, no momento em que os membros são designados e
da legalidade e chegar aqui no Senado _e_dize_r _que a lei é
assumem~ tomam posse da qualidade de membros da comissão
e_ssa, eu sei_ que é~ ou chegar lá na CPI ~ dizer: vamos cumprir
de inquérito, eles ou estão acima da condição política partia lei, porque a lei é essa. Não é isso. E que tenho uma expedária ou são indecentes. São imorais. Não aceito que se difunriência de 30 anos, acho que não posso jogar fora iSso. Tenho
da na co_ns_ciêocia social brasileira._porque isso denigre, dimi~
uma certa intimidade com a lei. Acho que sei _lidar com ela.
nui o processo de formação da nossa_ cultura e do no"ssq_caráter.
Fico espantado, não só nas comissões de inquérito, -mas "aqui
Não aceito que se difunda na sociedade brasileira, que, pelo
já fiz um pronunciamento nesse sentido, pela dissociação que
fato de ser político, eu não tenha o dever de isenção em
existe entre o Regimento e a praxe. A praxe, no Parlamento
lugar nenhum, eu não tenha o dever de imparcialidade, por
brasileiro, é mais regimental do que o Regimento. A praxe,
ser político, em lugar nenhum. Entrou numa comissão, não
no Parlamento brasileiro, é mais normativa que o Regimento.
tem situação nem oposi"ção, e também não deveria ter Então, não adianta, sou a prova disso. A minha atitude _na
nias isso já é mais difícil - como se servir de uma çoisa
CPI e aqui no Senado configura uma prova que estou afirmantão séria para melhorar as condições eleitorais. Isso é grave.
do. Porque eu me levanto, peço a Palavra e digo: a lei reza
Vamos ser tolerantes e compreensivos. Senador Elcio Álvares,
assim. E" não conSigo fazer qUe a lei seja cumprida. No pronun~
desculpe-me pela extensão do meu aparte.
ciamento que está fazendo V. Exa, V. Ex• chama a atenção
para um detalhe relevantíssimo, é que não se pode inquirir
O SR. ELClO ÁLVARES- Eu gostaria que V. Ex•
e emitír opinião 'lO mesmo tempo. É-um absurdo. É-uiifabsurprosseguisse mais ainda, porque -esfá ferindo exatamente a
do jurídico. Isso me preocupa muito porque as respostas que
questão nodal da Comissão Parlamentar.
tenho, sempre que coloco essa questão, é_ que isso aqui é
político. Mas política não é ilegalidade, não. é sinónimo .de
Q_.Sr. José Paulo Bisol - Como não posso ~mpedir que
ilegalidade e, também, não é sinónimo de falta de processuao político tenha a necessidade de aparecer, tenho que admitir
Iidade, de regras anteriores regendo o procedimento, porque
que é pouco diferente a sua forma de_ inquirir. Ele vai inqUirirelaborando fatos que são os pressupostos de sua pergunta
isso é garantia constitucional. E as pessoas precisam de garan-acho correto_iss_o- ele vai dizer para a testemunha, tratantia constitucíonal. o que me preocupa realmente é que uma
prova feita assim, quando chegar em Juízo, se um dia chegar,
do-a com respeito. Isso é uma_ coisa de que alguns Parlamennão vai valer. Esse é o problema, porque qualquer advogado
tares não_ se dão conta, uma pessoa que venha para ser inquide mediano conhecimento do Direito vai alegar no tribunal,
rida, adquire o sentido da intocabilidade, seja quem for, pode
perante o Juiz, que a declaração "x" foi obtida med.iante
ser até um criminoso bárbaro. Essa pessoa tem que ser tratada
perguntas assim formuladas, vai ler as perguntas elaboradas
com respeito e dignidade, porque na medida em que se perde
por nós, os Scnad_ores e_ Deputados, e vai se ver que foram
o respeito e a dignidade por essa pessoa, está se desfazendo
_Q próprio respeito pessoal. Não é possível também um Depufeitas ·sob ameaça, sob impacto, sob denúncia, dizendo;_"Y.
s~ está se contradizendo, consig-ne que está-se contradizendo,
tªdg_pegar um microfone na frente de_ uma testemu_nha, ou
de um acusado indiCiado. e dizer: "Entendo que V. Er partiV. s~ disse aquilo". Mas não se pode inquirif desse jeito,
isso é inquirir sob coação. O advogado vai alegar em Juízo
cipou desse ia to, que esta mentindo, que isso, que aquilo",
já_in!erpretando, e a testemunha abre os braços para falar
e o Juiz vai dizer: ''Realmente, não posso levar essa tieclaraçã_o
a sério. Vou ouvi-la_ de novo",_- d_ois anos__ d_~pois. Aí, ao
e diz-se que não está aqui para discutir com V. s~ Mas, como,
ouvi-la de novo, nada se confirma e a absolvição acontece._
se está agredindo a pessoa, se está fazendo um julgamento
E nós fazemos o- -discurso de que ternos que acabar com a
da pessoa~_se_está fazendo o que não deve fazer numa inquiriimpunidade._ Sei que somos políticos. V. Ex• é político, eu
ção, tem que dar o direito sagrado da pessoa se defender.
sou político. Sei que ser político supõe- temos que reconhe..;
Chame-se ela como se chamar, Paulo César Farias _ou qualqUer
cer isso- que somos corno a mulher de Cés_ar,_quer dizer,
outro nome. Essa parte alcança a minha indignação as vezes,
nós temos que ser e parecer ser o que somos. O político
sã_Q_ro_eus_amigos, são companheiros até de_concepção politica
tem que aparecer. Se ele :ioó for, não volta a ser, não ocupa
que fazem issQ e_eu não ac;eito ...NingJJ_ém .tem obrigação de
estofo moral.
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maioiia -dOs Paiiameniares, tudo é confuso: quatro horas ontem levamos para decidir o que eu, como Juiz, decidiria numa
a intocabilidade das pessoas~ O mundo não sobievlve se não . fraçã_o de minuto. Des_culpem-me a sinceridade. Ouvimos uma
mantivermos o priricípio sàgràâo tle 'qUe _a pessOa, enquanto
testemunha num dia; numa audiên_cia de_ s~is horas, eu ouviria
pessoa, é intocáveL Te~os~que~ápfeilder isso, porque- senão 30 a 40 cOmo Juiz, por dia, sem nenhum discurso e cassando
a prova-sai ruim. Só discordo de um momento do pronunciaa palavra do advogado, quando ~!_e_ começªv_a a discursar para
mento que V. Ex~ fez até- agora, e vou rapidamente dizer.
intimíâar_a pessoa, seja a do réu, seja a da testemunha. Como
V. EJC1' quer dizer que também 'hã6 pode opinar sobre o que
é que pode?! Levamos seis horas para ouvir uma pessoa!
aconteceu, sobre a inquirição fôra·: ..
E todo rnund9 tem direitO t1ão de perg1,1ntar, mas de fazer
i'"
discurso durante a inquirição. É um vício qUe Senadores e
O SR. ELCIO ÁLVARES -' A opinião pode haver. Só
Deputados têm de falar que inquirição é debate. Debate é
não pode haver é o julgamento recriminador do depoente
quarido se traz uma pessoa especializada num determinado
ou da pessoa que-·estã: envolvida_ no fato. Verifiqüei, llo caso
assünto, para discorrer sobre ess-e assunto, a fim __de adquido Ministro Antônio Rogério Magri, e isso provocou uma
ri!moS novos conhecimentos·, aí vaffiOs debater, dizendo:
reação-que até certo ponto foi mal interpretada, parque disse"Não concordo com isso, não concordo com aquilo." Debate
ram que estava me transformando num defensor do Ministro,
ocorre quando vem um Ministro aqui fazer as suas declarações;
o que não era verdade.
debate é quando se faz urna reunião habitual tanto nas CornisM.
Mas, o Ministro acabou de depor e váriOs membros da
sões como aqui no plenário. Agora, inquirição de testemunha
Comissão deram entrevista dizendo que o Ministro estava
é o antidebate. É por isso que, em Juízo - e sugeri à CPI
mentindo; e, pior ain_da, assomaram à tribuna já inteirame-nte
que fizesse asSim - ninguém formula pergunta diretamente
conscientes_de um resultado que não tinha vindo. Acho que
ao réu ou à testemunha: quem ~of_mula as perguntas é o Juiz
é este o ponto. Eu talvez tenha falado de outra maneira.
daiilStrução, para acabar com o discurso; e o Juiz da instrução
Mas emitir opinião está certo. -~está lá escritO no Código de PiocessO Penal, que é a lei
que regula isto, porque os tegim~eittbs não i'egtilam, -e ele
0 Sr. José Paulo Bisol- É completamente válido emitir
é complementar -:-:-é o relator. V. Ex~ é advqgado, já advogou
opiniões sobre o ato, desde que a pessoa saiba situá-lo.
nos tribunais. QUando a ação é da competência originária
O SR. ELCIO ÁLVARES- E que não fira o j~lgamento.
do _tribunª-1, o que acontece? Há um relator, e é ele quem
O Sr. José Paulo Biso!- O Procurador-Geral da ~Repú
faz a prova no tribunal, é quem o instrui. se um outro membio
do tribunal, tal como um membro da COmiSsão, quizer alguma
blica, a quem tenho o máximO -~~peito e uma práfunda admioutra prova;ele faz um requerimento. Se ele indefere, o interação, opinou sobre a prova relativa a certa acusaçãt::t- V.
ressado na prova recorre, e·ar se Colhem os votos. Nós colheEx~ o mencionou_ Se houVesse o princípio da impOssibiiidade
mos o voto antes de decidir! O Relator n3.o decide nada,
moral de opinar, ele seria o que teria o maior dever_ de_ não
opinar, porque ele é, como Procurador-Geral da República,
tudo tem de ser votado. Leva quatro horas para votar. Mas,
o titular da açâo penai, ele é o dono da ação penal. Então~
meu Deus do céut Bastariam quinze segundos para se dizer:
ele seria o último a ter o direito a opinar. Na democracia,
'"Vou ouvir fulano de tal no dia tal. Dê-s~ conhecimento aos
membros da comissão." Se nãO estOu de acordo, reclamo.
temos que- opinar. Até Platão já defendia _istQ_,_só_que tinha
Aí vai haver votação; mas, se ninguétD. reclamar, sai" O ato.
um conceito de opinião tirado do mero palpite, e a opinião
Ganhamos quatro horas; ao invés de fazer uma reunião como
é um verdadeiro ádoxo~, que produziu a ad9x9Iogia, quer
a de ontem, em que levamos quatro horas, teremos ouvido
dizer, a teoria da opinião. Opíriilr éiriipOrtan.te_ lly.ma demooutra testemunha. Outra coisa - permita-me estender-me,
cracia, mas tell":l q~~-- <;>pin_ar seriamente:: t'~jn- 9_iie ser uina
nobre Senador, porque é um assunto que me diz respeitOopinião que saiu de uma autOcensura, qUe foi trabalhada pela
- já que o princípiO da democracia mais ampla tem que
inteligência da pessoa, que foi aprimorada, aperfe1Ç03.da. Aí
permitir a partidpação de todos os membros do Congresso,
opina! E o outro opina cm sentido contrário, e aí sai o diãlogo;
todos os membros do Congresso podem chegar numa CPI
ou--o outro concorda, e aí sai o consenso; e quafido discorda,
sai o dissenso, que é o lugar onde o novo_s_e cfia.--se -u.-m- e-perguntar- já nem falo no discurso que vão fazer. Quantos
são- os-membros do Congresso?- É interminável. QUe demoM
Senador ou Deputado, membro de uma Comissão, sãi e emite
cracia é essa qUe _estabelece princípios· para- acabar com ela
uma opinião sObre o que se fez na audiência, acho isto complemesma? Porque isso torna impossível a realização. se· todos
tamente correto, desde que ele não emita a expressão "está
provado", mas algo assim: uA- prova que- COlhemos hoje, a
os· membros do Congresso, se apresentarem numa cri e permeu ver,-é boa, tem uma qualidade indiciária, (:{ti t<.ún.-·um:a- "guritarem, a CPI está morta_; morre naquela audiência; morre
de cansaço; morre-pelo sentido da inutilidade. Mas_está estabequalidade afirmativa, ou tem isso, ou tem a_quilo ... ". Essa
opinião pode; só não pode dizer que o homem está condenado,
lecido aqui que democracia se faz assim. Fazia-se assim na
Revolução Franc_esa, e, além disso, havia- como é o nome
porque está em nível de inquérito. Então, cumprimento V.
daquilo que caía no pescoço?
Ex~. -Ainda ontem à noite, dei uma entrevista nesse sentido,
lamentando que não tenhamos agilidade. Sou contra esse preO SR. ELCIO ÁLVARES - Guilhotina.
texto de que democracia se faz pela falação; acho que demo~
O Sr. José Paulo Bisol- Havia a guilhotina. Não temos
cracia se faz pela ação cónstriltÍVa, e acho qUe a palavra tem
a guilhotina para matar os faladores. Então, é outro tempo,
que ser ação, tem que construir alguma coisa. Agora, falar
é outra democracia, é o mundo da_ eficiência, da produtipara não co-nstruir nada, nem sequer uma opinião_, ou para
vidade. Na economia, fazemos o discurso da modernização;
construir agressões ..soltas no espaço, nUma hora que nem
nos procedimentos parlamenta~es, estamos ao tempo da Revoé de definição, aí a democraciã se destrói. Democracia sem
lução Francesa! É um desajuste. Não somos capazes de ser
legalidade, nobre Senador, não existe. A legalidade é -fundaeficientes? De ouvir, no mínimo, quatro testemunhas por dia?
mental! Nesta Casa, no Parlamento brasileiro, na opinião da
não sendo ·advogado, mas todos têm a obrigação de _conhecer
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Façamos o seguinte: já que se quer· ouvir tOdo. o Ctmgtesso,
muito bem. Então, o Presidente e. .o Rela,~Qr_ presidem, até
que o último membro da Comissão (oxrriUle a_s~Mltiroa_per
gunta. A partir da"í, ·a ·comissã_o," o·PreSidente e o Relator
passam para outra sala e vão ouvir outra-feStemunh.a. Assumem, na primeira, o Více:.presidente e o Sub.-relator, para
que os demais membros do Congresso participem se quiserem.
Ent: ), faz-se isso pelo menos simultan_eament~; pelo menos
ouve ~e_duas testemunhas por dia. Numa diverSidade de fatos,
como ~ o caso da CPI do PC- e vou dizer entre parênteses:V. Ex•, advogado, sabe que a prova te111 duas dimen~ões:
a primeira dimensão é a teleol6gica, a finalístiça, quer dize-r 1
ela deve gerar convcnGirrieil.(o_._ Há. um ~oqy_~qcfm~nto_-~-º-'*lli:
atenção dos que pensam qUe não há pfóVa. Do ponto de
vista da convicção, a Nação está convencida, Qa_qui a quarenta
e cinco dias, pode ser que a CPI não se já- (:irObatoriaineiite
um exemplo; mas a convicçãO nac1on'lLv~i.ser jmb~_t(v~J_. .:rJY~:-.
tem atenção ao que estou dizendo. Eu qUe So.U ó juriSta:não, Deus me perdoe, não tenho essa pretensão - eu que
sou o advogado, o legalista, estou· agora examil)a_pdo o aspecto
político da questão. Ninguém vai segurar a cónvicçãó riaciorial
que está se criandQ em tQr_l)_o dis~o, n_ipguém vai segurar!
Pode até a CPl não dar .certo .. E.m.ais:·oti_ÇO fa}ªI que _Q_S~_J;t~d9_
não tem verba para pagar a auditoria intern·aci_onaL Vou dar
a minha opinião bem i_nc:is_i_Và agOra:. se_n-ãõ -pãgãmtos, âe
alguma forma, nem que sejã com_ o sacrifício 'do no~s_p_pçlso,
essa auditoria, a s.ociC:dade brasileira vai dizer exat~m~pt~
assim: "eles têm dinheiro para tudo, menos 'para desvendar
os crimes"t Prestem bem atenção! Estoti ouv_iQçlo, colhe!ldq,
no Senado, opiniões de que não temos dinheiro para isso!
Dev_emos fazer o maís barato possível; vamos cons_eguir diminuir os custos dentro. dQ rnaior esforço, rnas_vamos fazer essa
prova. Não se trata da_C.Pl, mas, no caso_da_n_ão te-a1i~?çã6
dessa prova, sairemos liquidados! Prestem bem atenção, porque todos acabaremos_ cleciclindo por isso. E tal~e_z não _te_nll_a
momento mais importante desta legislatura do_ que esse! Que-.
ro, sincerame_nte, pedir desculpaS pela extens.ã_o_ do meu _<:!;parte~ Mas trata-se de um assuJJ.tO sobr:e o qual estou pretendendo
escrever._ porque acho que a sociedade brasileira tem que
se dar conta. Primeiro, para compreender porque fazemos
errado; depois, tem que se dar conta de que estamos fazendo
errado para que comecemos, pela tomada de consciência,
a modificar certa praxe, certo consuetudo, que é uma coisa
arcaica, dolorosamente_ arcaica, mas que está tão e-ntranhada
no espfrito do Parlamento brasileiro, que_ este não consegue
'-C desvencilhar dessa matusalêmica substância do passado.
Obrigarl0!

Eu tiVe a oportunidade de_ verifiCar, m)-dia-do depoimentO"do Sr. Paulo César Farias, uiii.a intervenção que me deixou
atónito. Na hora em que_ó_ j::idaçião come_çava_ a_ responder,
um Deputado dizia:-"N;io_quero falar com V. Ex~, não admito
falar com V. Ex~" Mas de um~un_a_n_eira tão agressiva e tão
opressora que eu, honestamente, s_em qualquer tipo de simpatiá pOlítica, partidária ou pessoal, eu fiquei estarre_cído. E
digo. neste momento que a co_ro_i_ssão parlamentar de inquérito
sofreu um estremecimento,_porque um dos nossos representa
todQs nós, pois somos um_conjunto de pensamento, de inteligência, de idéia.
- E'ntão, eu gostaria de dizer ao nobre Senador José Paulo
Bj_~ol que a s.ua intervenção foi m-uito preciosa. E eu gostaria
mesmo que esse assunto fCisse in-ais debatido, aqui, dentro
do Plenário~ para que todos tivessem consdêhtia do nosso
real papel. Há um caso importante, que se perdeu dentro
da CPI da Corrupção. O SenadPJ" Cid Sabclia de Ç~rvall!_q,_
ha sua modéstia, na sua humild8.de, reafizou Um trabalho
primoroso, conceituando o que seja CPI, e não teve nenhuma
projeção, não teve nenhuma divulgação, porque, neste ponto,
a mídia nacional deve ter essa consciência também. EstamoS
interpretando o sentimento, nós parlamentares e a imprensa
t_,r_asjl~ir3:. Mas nós temos regras éticas de comportamentq_,
que temos que traduzir à opinião nacional, mas não podemos,
de maneira nenhuma, conforme falou_o Senador_Jo.sé Pau_lo
Bisol, pegar a lei e fraturá-la, trincá-la. Somos políticos, mas,
acima de tudo, nós somos fazedores da lei. Como é que nós
vamos desrespeitar a lei que- erigimos? Então, é preciso que
haja nas CPls, por parte de todos os se_us integrantes, essa
noção mínima e elementar, de que o_ cidadão que se senta
em uma cadeira para depor, seja como_ testemunha ou como
réu, ele tem exatamente aquela intocabilidade de quem vai
depor. No processo penal, muito mais rigoroso com os criminosos, que são criminosos _nefa-ridos, o juiz tem a obrigação
de adverti-lo de que se ele quiser ele não fala nada.
Eu gostaria de dizer ao Senador José Paulo Biso_!, que
a nossa idéia é inteiramente identificada. Se eu não me expressei bem no caso do comentáxio.,_ não é o con;J.entário sobre
o pro'cessO erri si, porque eu acho que é válido, o procedimerito
podemos comentar. Apenas a única coisa que eu faço reparo,
e acho que não deveria haver ~S~Çt prática, é que logo após
o depoimento se erija, conceito ou opinião contra a pessoa
do depoente, do réu, da testemunha, com comentário que
seja desprimoroso, principalmente quando sendo membro da
ComisSão, -pOis isSO ·caracteriza -prêlülgamento.

O SR. ELCIO ÁL \o Al'-i:S - Ver;;: :~mos que realmente
o assunto é altamente excitante. Excitante pu:' todos aqueles
que têm noção ·exata do posiCionamento dentro oo. :::-~mpo
do Direito. E principalmente, Senador José_ Paulo B1sol, eu
tenho percebido nas intervenções, e isso talvez deva estar
lhe causando- na sua consciência de_jurist~. Um__~trito_ I_!!~ito _
grave. Todos nós__ queremos a verdade, ~ inegá_Vel. .. O J'afs,
neste momento, está em posiÇão de alerta, o Senador falou
muito bem. Não podemos perder a consciêncí<:!. soCial ,do momento que estamos convivendo. M<ils i~so ta~E:~n::t _ftã? pode
permitir que venhamos cometer loucuras ~o e_xercício dessa
consciência nacional, e q_U~ manhã se jogue por terra aquilo
que a Nação brasileira está esperando da CPI, e V. E*' falou
muito bem.

O SR. ELCIO ÁLVARES- Ouço com satisfação o Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor - Agradeço a gentileza do
aJ.t.:ut:: que me concede, Senador Elciõ Álvares. E ouvindo-o
com a maior atenção, cóm respeito, até com o pràzer ·que
é sempre ouvir uni grande_ debate, um debate de alto nível
Conio este, ainda mais sobre um assunto atual_íssimo, da maior
oportunidade, como seja o· funcionamento das CPI na Cãsã, nas duas Casas do Congresso, e da CPl conjunta no COngresso
Nacional, foram importantes os esclarecimentos que V. Ex•
prestou, e o Seriador José Paulo Bisol, num importante aparte
que ofereceu a V. Ex~ E então estou aqui -com o arL 148
do Regimento Interno, que trata especificamente destaqueStão. É interessante letnbrar. porque me vieram algumas dúvi-

O Sr. Mansueto de Lavor-

Permite~me

V.

Ex~

um a par·

te?
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das, é interessante. q_ _t~xto cl~z o seguil_'!te:· ."No _çxe~cíc;i_o
das suas· atribuições, a ComisSão Paflament_a_r__ de_Inquérit9
terá poderes de investigãç-ãfr '_()tóprTos_ das autOridad_e_s, ju~i~
ciais, facultad~ a realização l:le ·_díhgê'li.éi~~ qt.ie julga~ ileces~á,.
rias; podendo -convoca! -~!ni~t_tOS._-:'· ·: ~t~. _Agora s~ _I!Q_tª"_que
realmente o Regimento diz qu~e·a: CPI tem poderes de autori~
dade judicial, mas não fala· qu·e -tem os deveres. Este Regimento, no caso, patccc~rnc falh'O'.''Então, apesar de não falar
nos-deveres da autoridade jl.ld{ffil, embaixo diz que "os indiciados e testemunhas serãb ITriiifú:fdos de acordo cotn as ptes~
crições estabelecidas na legislação processual penal, aplicàndo-se no que couber, a mesma legislação na inquirição de
testemunhas c autoridades". Fica bem claro ciue OR_e_g!~cnto
fala de uma maneira ampla sobre as CPI, mas, riO" que_ toca
ao·processo, a l~i, o Regimento, a norma de processo-para
a CPI é o Códigl) de Processo Penal. Isso_ aí ficou bem claro.
Então, creio que na realidade, em não seguindo o desreSpeito
a essas normas, tem que havei" realmente, digamos, uma cOntenção por parte da autoridade, isto é-, aqueíe que fá:z; 'as
vezes do juiz e instrutor iia-CPI. Na realidade o que está
havendo é uma extrap9lação, um desrespeito, conforme falq_u
o Senador José Paulo Bi~ol~ de normas regimei1_iais. -pOrque
no caso aqui, o ·Regimento da CPI, a norma, a lei da CPI
é o Códigl) de Processo PenaL As testemunhas devern_ser
ouvidas da mesma maneira:. Então, o RegimentO 'é. béni clãrO
sobre isso. É processo político, tudo bem, a finalidade, mas
ten:os_ as normas que estão aí, que é a leí de Proce-sso Penal.
Creio. que era bom lembrar isso, porque, na realid.ad_e-, se
bem_ que há uma pressão púhlica, é importante r1:ã:o_- rC;C_Uar;
Temos que dar uma força enorme pára que e-ss-a: CPI, à cham_ada CPI do PC, realmente atinja os seus objetiVos: NOs estainOS
envolvidos, não apenas aquele conjunto de me_mbrosd() ConM
gresso Nacional que são responsáveis, é a-ih'Stifu'íção, é a·
imagem do Congresso, nós temos o -mãior intereSse. Mas,
como falou o S_enador José Paulo Bisol, desrespeitar no_rmas
e a própria lei, vai um espaço muito grande. Talvez o entusiasmo e- até o desejo, co~~ s~ ~~. <f_e levar à opinião pUblica
um carátcr de eficiência maioi-tenha levado a esses-arroubos
que-, realmente, extrapolam as normas referentes a·esse processo penal que está indicado como supletivo da CPL
modo que, pela oportunidade do pronunciaffi:en10_ çlé V. Ex~,
pelas lições que nos dão aqui, eu tenho que me congratular
ê impo-rtante para que os membros do Congress-o~ juristas·
ou não, principalmente aqueles que não estã_o_m~is ligados
a esse ramo do Direito, o Processo Penal, tivess~tn o cudiado
de ler antes a processualística adequada para que não fossem
depois acusados de inviabilizar as provas-Colhidas neste trabalho intenso do Congre~_so Nacional. E JJ.llla coisa_ gr!'tvíssima,
se o Congresso Nacional não pode funcionar, ~ quem vamos
apelar? Se realmente uma CPI não_ pode custear despesas,
não pode chamar testemunhas,__ não pode contra~ar peritos,
afinal o que é que estamos fazendo aqui? Esse- é -o problema
que há. A alegação de que não há recursos, neste momento
não vale, ela valeria anteriormente. Não se faz a CPI do
PC, porque o Senado, OU o COngréSso -NaciOnâl nãci- tem
verbas para isso. Agora, depois de aprovada dizer que não
há dinheiro para se contratar perito~.- p1ü'ã. seouvíf testemuMnhas, para se dar passagens e estadas a testemunhas, isso
é um absurdo, é um total contra-senso. Esses são recursos
necessários e indispensáveis, porque esiá cni. jogo a'ifisti_tuição,
o nome do Congresso Nacional, a eficiêncí~ QUç _deveríamos
procurar. Por tudo isso, sem querer nle alongar, realmente
o Regimento Interno é bem ·claro~ vale dizer, a-CPI se rege,
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no caso de inquirição de testemunhas, por todas as normas
d_o, __ Código d~ :Processo .Penal,_ principalmente aquelas q~e
sç ,referem ao r~speito pelas tes~~m':lnhas, sejam. elas quem
_forem, sejam os maiores cqrruptos, os maiores crimii?-osos,
mas com tratamento de respeito. E _aí o discurso _polític:_o-_
partidário fica be~ em caráter secundário. O principal é a
busca da verdade,_ para que ela seja oferecida ao País. O
País está ávido não de sangue, n<to de cadeia ou punição
- é verdade que há essa visão equivocada - mas cadeia
para quem mei"ece; e a verdade para aqueles que não merecem
ser condenados antes do relatório fírial, que ê a nossa sentença.
lsso _ é uma medida clara. Um legio compreende isso. Mas
n~o ~-só aqui no CongressO _qúé sé verífica e"ssa tentação
dci publicidade, es~a tentação ~o s~ow; tamb~m vemos pro~
cessos policiaiS àí qLie são verdadeiros shows, verdadeiras con~
denações antecipadas. Mas isso não justifica a posiçãO"-que
foi aqui apont3da por V. Ex• e pelo Senador José Paulo Biso!.
Muito obrigado e os meus parabéns pelo pronunciamento.
O SR. ELCIO ÁLVARES -- O Senador Mimsueto de
Lavor, com a sua alta competência regimental, deu~nos, realmertte, a visãO p6tinteiro do que eStamos debatendo. Nós
não· podemos fu-gír de maneira nenhuma da matriz que é o
Código de Processo Penal.
E agora f_ó_i -àté bom esse- clebate, porque nie inquieta
um outro aspecto, já que me desvio do curso do pronunciamento e me e~pol3o também com as teses que estão sendo
sustentadas. Veja como prolifera o exemplo malsão. Não sei
s~- ~-verdade, ç_~tou apenas n:te cin-gidO. aos noticiários de jornafS..; ·
.,-. ·
· ··
Os fiscais da Receita já estão invadindo escritórios, abrindo gavetas, conforme o noticiário di Própria imprensa: Queril
sabe se isso não induz o agente fisca.I a uma posição- também
premido por esta Consciência nacional -de transgredir aquelas normas comezinhas de ação fiscal? Acho que os nossos
exemplos, principalmente daqueles que têm a capacidade de
reproduzir esses exemplos, têm que ser examinados. Me inquieto com o sensacionalismo em excesso-;- penso que essa
consciência que- está sendo aqui colocada, com muita nitidez,
do nosso compromisso maior corrra Nação - e acima dess._e
compromisso político-partidário r10sso. o compromisso com
a verdade- causa-me, realmente, uma irritação quando eu
vejo a colocação, e torno a repetir, de que a Comissão está
composta de 12 elementos da Oposição e 10 do Governo.
Naquele momento, a imprensa não está homenageando de_
maneira nenhuma a estatura moral, o vulto e a personalidade
daqueles que foram escolhidos para compor essa Comissão~
····Então, faço este registro porque, -realmente - e é uma
coisa quase que didática, sem qualquer veleidade, e temos
magníficos mestres, aqui, já ouvimos o Senador José Paulo
Biso! -deveríamos, internamente, realizar um simpósio ou
um fórum para debater o que é Coniissâo.-Parlamentar de
Inquérito, estudar profundamente.- Aí, estou com os olhos
voltados para ·o relatório do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
tão primoroso na observação e tão pouco praticado no seu
·
ensinamento·. ·Então quanto a esse ponto, realmente, já tomei uma
posição: só vou assinar CPI, nesta Casa. na hora em que
eSiNet configur~d:o um fato determinado, de gravidade, de
importância nacional, para que tenhamos. então, o exercício
pleno da ação fiscalizadora do Congresso NaCiánal. A cPr
é um instrumento de fiscaliiação do Executívo. ·
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Outro ponto lamentável: o Congresso Nacional não f}Stá
aparelhado, de maneira nenhuma -e Q Senador Mauro Renevides já teve oportunidade de perceber _isso, _
Precisamos ter, aqui, o instrumental adequado para que
possamos exercer aquele munus constitucional que nos é defe·rido. Ouvi o discurso do_ Senador )lj.lio Campos, que envolve
questões administrativas da mais alt'!__ imp~rtância - acho
que nessa reunião secreta que iremõs- realizar c9tn a Mesa
vamos discutir, também, essa parte que é fundamental para
nós. Ninguém pode fiScalizar destituído 9as peças fundamentais dã fiscalização.
---Esta Casa está inteiramente ine-rriie en'f'relação a essa
capacidade de fiscalização. E a CPI se-perde exatarrieme no
seu leito natural, que é a fiscalização do Executivo, para dar
uma conotação assinaladamente política, que às vezes pode
ser prejudicial para seu desfecho final.
Ouço com prazer o Senador José Richa.
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dessa sua grave responsabilidade, passei a viver um outro
tipo de angústia. Agora, quaõ.do vejo o. assunto ser_ tratado
por V. Ex• com seriedade e competência e ouço os apartes
que aqui ouvi, especialmente o do Senador José Paulo Bisol,
confesso que fico um pouco mais tranqüilo. Não é posSível
essa CPI deixar de ouvir duas pessoas do nível intelectual,
moral e de experiência de V. Ex~. que fazendo parte da comissão, terão que ser ouvidos pelos demais membros, que se
balizarão pelo comportamento, pelos conhecimentos, pela
postura de V. Ex~~ Confess.Q que agora comecei .a .ficar um
pouco _mais tranqüilo. Na verdade, eu pressentia que a CPI
não iria se conduzir com a postura firme e responsável que
deveria. Por isso, passei sempre ao largo da sala das sessões
da CPI. Não tive coragem de ir lá, temendo que, realmente,
o espetáculo fosse um pouco da maneira como o Senador
José Paulo Bisol, na sua experiência e na sua competência,
previa. Temia que os que não têm competência para aparecer
com seriedade pudessem querer levar para uma postura menos
séria a sua participação na CPT, desmoralizando o Congresso
Nacional. Portanto, parabenizo V~ Ex~ pela lucidez, pela competência, pelo talento com que trata a questão. E parabeniz_o
o Senador José Paulo Biso! pela grande lição que nos deu.
Fico agor3: l!rD _pç:mco mais confortado, porque, tendo _duas
figuras da dimensão de V. Ex•~- creio que há riiuitos outros
de igual n_ível - a CPI se conduzirá por esse ba\izamento
que V. Ex~! acabaram de dar. Só assim poderemos resgatar
a _credibilid~de da ~ptnião pública, já não digo nos políticos,
mas, pelo IJ!.enos~ nas instituições demoçráticas. Parabéns.

O Sr. José Richa- Senador Elcio Álvares, eu não gostaria de deixar passar esta oportunidade para cumprimentá-lo
pelo brilhantismo com que V. Ex• trata este assunto. E também
pelo senso de oportunidade de V. Ex• ao trazer o debat~
de uma questão que para mim é fundamental. Já tenho muitos
anos de vida pública, muitos anos de Parlamento, mas r_aras
vezes, durante esses longos anos de militância política e sobretudo parlamentar, -me senti tão angustiado como_ te~nho e~tado
nestes últimos dias. Desde a primeira denúncia dO_ írmãQ_do
Presidente da República, do Sr. Pedro C_o_llor, já comece~
a ficar preocupado, porque não se trata de denúncia de uma
O SR. ELCIO ALVARES~ Agradeço o aparte do Senapessoa qualquer, mas de.uma pessoa que, além de empresário,
dor José Richa, como sempre muito judicioso.
·
além dos títulos pessoais que possui, ele tem um vínculo indisReceba _a advertência da Presidência e já encerrarei, mas
solúvel com o próprio Presidente da República, é membro
peço a permissão para logo depois de um comentário, ainda
da famfiia, é_ irmão do Presidente da República. Portanto,
ouvir o Senador DivaiQo Suruagy,_que me so!icita um aparte.
desde a primeira denúncia já comecei a me pi"eOcu·par; e temia
Sr. Presidente, apenas gostaria de dizer que a visão do
que o assunto-pudesse ser trazido ao Congresso através da
instituição de uma CPI. Portanto, na primeira semana que
Senador José Richa é contagiante e nos leva à realidade,
às vezes áspera, de colocar as coisas nos seu~ devjdos lugares.
houve a denúncia, circunscrita apenas ao Senhor PC Fãtias,
a minha opinião, manifestada através da imprensa, era de
E um dos pontos que me chamou muita atenção na fala do
que o Congresso não deveria instalar a CPI. Na segunda entreSenador José Paulo Bisol - e sobre ele terei oportunidade
vista, urna semana após, a gravidade das denúncias adquiriu
de falir com o Deputado Benito Gama e Senador Al_mir Lando
uma dimensão bem maior. _Assim mesmo, continuei_achatldo
-_t?__a objetividade da pergunta.
que não deveria o Congresso Nacional ainda irlS:titulr uffiã- _ -~_orno~ ob;ig:idos,- infelizmente, -em. fãce dos exe:mptõS
CPI, porque a Polícia Federal, a Receita, os -órgãos adminisdos depoimentos anteriore-s, a fazer aquilo que é feito em
trativos já vinham tratando do assunto. Caberia ao Congresso,
jufz_o, Em juízo há o fato importante de o juiz recusar a
não se omitir da questão, mas acompanhá-la atentamente,
pergunta do advogado. O Presidente da Comissão teráo_dir~i
requisitando inclusive funcionários da Polícia Federal e da
to, se considerá-la impertinente e que foge ao âmago da quesReceita para trazer informações permanentemente ao Ço_n_tãc,---d€: -reGusar--a--pergunta. -Não- é--ne_nhum_demérito __ para
gresso. Só a partir da terceira denúncia, em-que o irmãO
o Deputado. Creio que o Relator, o senador Amíi -Lanao;
do Presidente insinuou que Opróprio Presidente estaria envol~
como sugere o Sr. José Paulo Bisol, deva ser investido da
vido, se não diretamente, pelo menos, por, sendo_conhe.cedor
função de fazer essa triagem.
dos fatos, ter-se omitido nas providências que já deveria ter
E o. Senador José Paulo Bis.ol f~lou mpt,io b~m,_que ele
tomado com relação aos acontecimentos que_se c_ome~tavam
tein até o_ poder, isoladamente, de ouvir a quem quer que
"à boca pequena" desde o início do Gov.etJJ.Q, _A partir desse
seja. Porque ele vai ser o formador. exatamente, do relatório
instante, entendi que o CongressO -deveria- inStalar a CPI,
que vai__enseja:r o julgamento. Ele é o presidente do feito.
porque a insinuação-contra a figura do Presidente da RepúNo sistema c_olegiado, o relator é o presidente do feito_~ ele
blica não poderia deixá-lo sem um balizamento institucional.
assume por inteiro a responsabilidade processual. Então, o
O Presidente ofereceu-se, impetuoso como é, para depor na
Senador Amir Lando vai ter de se investir dessa funç_ão.
Polícia Federal. Não teria cabimento _o Presidente da República depor na Polícia Federal. O foro ade_quado para, evenO Sr. José Paulo Bisol- O juízo da instrução.
tualmente, Sua Excelência prestar esclarecimentos seria o
COngresso Nacional. Esse seria o· balizamento~ i~stituej.onãl.
O SR. ELCIO ÁLVARES -Isso não é em demétrito
no tratamento desta questão. Apesar de ser a faVor, mesmo
de D.inguéin~ Nio é cRpitiS- diiDinutio, para ninguém se ó Senador ou um Deputado tiver a pergUnta recusada. Então, ele
porque não tinha como o Congresso escapar, a paitir de então,
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terá de ter, ·ralmente, a_ noção exata de que a comis-são está
sendo objetiva e j:ifofundamente cumpridora das pormas, pro· -; ';'''~.) :
cessuais.

O Sr. Divaldo Suruagy - Pef~Ite~\i. Exa um aparte?
O SR. ELCIO ÁLVARES ~
Suruagy:
- _-__ .. _,1

O~~o

o Senador Divaldo
-

O Sr. Divaldo Suruagy ~ S~nador E leio Álvares, comungo da preocupação que doniitüE v'átios membros desta Casa,
nas estendo a minha preocupaçâô.-·Eu gostaria de, neste debate, trazer um fato. Certa feita, lendo aquele livro de depoimentos do ex-GQYernador e ex-Parlamentar Carlos Lacerda,
daparei-me com a observação' de que se perde o controle
sobre uma CPI; ODservação de uma pessoa que era um cam-.
peão de c-onseguir espaços publícítáriós-, pelo seu talento, pela
sua verbosidade e pelo seu poder de inquirição. Isso ocorren~
do; perde-se o controle sobre uma CPI, porque os desdobra~
mentes dela são imprev"ísíveis, Principalmente qu-ando para
as personalidades envolvidas é difícil determinarem~se limites.
Então, é imprevisível o que pode acontecer nesta CPI.
Ela levará, na minha opinião, a um fato político da maior
gravidade, porque o Presidente não poderá se omitir da sua
culpabilidade. Por que um determinado empresário de Alagoas, e não empreSário do EspíritO Santo, c não um empre~
sário do Rio Grande do Sul, e não um empresário do Paraná,
e não urn empresário de Pernambuco, por que um determi~
nado empresário, num determinã.do momento da vida de um
país, passa a ter uma influ.ência enorme junto açs grandes
estabelecimentos de crédito naCiOnal? Por quê? Porque uma
pessoa, um pequeno einpreSái-i'o, concessiomirio ·de uma re~
presentação de tratores de uma pequena capital dO Nordeste,
passa a influenciar o.s grandes negócios nacionais e interna~
cionais? Evidentemente que rião é por força do prestígio eco~
nómico daqu~la p~_~soa. É eVidente que não é por força do
prestígio· social dãquela pessoa. Alguém por trás está dando
essa força. Não precisa ser nenhuma analista político; basta
ter o mínimo de_ inteligência. Quem está emprestando essa
força àquele empresário é o· Presidente da República. Isso
vem se repetindo há mais de dois ?nos; não é mera coincidêncía. Então, isso fatalmente levará ao Presidente da República. Isso é óbvio. Ousaria fazer esta contestação aos argumentos brilhantemente expostos pelo Senador Richa: jamais
o Presidente deixaria de ser envolvido nisso. Não poderia
nunca ficar limitado ao Cmpresário acusado pelo irmão do
Presidente, porque nenhum empresário neste P~s feria força,
teria condições de influenciar os destinos das entidades mais
representativas da Nação, se não estivesse por trás dele o
Presidente da República. Então, o Presidente, fatalmente,
será envolvido e é aí que vem a minha grande preocupação.
A comissão vai concluir pela culpabilidade? Se não concluir ...
E aquilo que o Sr. Senador José)?aulo Bispl disse_ é da maior
importância. Esta CPI tem três aspectos: o aspecto fiScal,
como sonegar Imposto de Renda no Brasil e n~o $C. levar_
para cadeia; comprovada a irregularidade na apresentação
das contas, junto ao Imposto de Renda, o empresário pagará
multa e fiCai-á salvo da Justiça. Nós, lamentavelm_ente, sabemos que quem tem grandes fortunas tem grandes -advogados
e, na História do Brasil, eu não conheço - até gostaria de
conhecer- um milionário, neste País, que tenha sido conde~
nado. Lamentavelmente,_eu não conheço. Então, tambt:!m,
neste caso_, a Justiça não funcionará porque os gran-des advo~
g~dos encontrarão saída para libertarem fulano oU beltrano.
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Eu não vou citar nomes para não dar à coisa um caráter
particular. O Sr. Senador José Paulo Bisol, na mjnha opinião,
foi de uma precisão magistral. No àspectd político, o Governo
já foi julgado e condenado pela opinião pública, e isto indepen~
dentementc da decisão da comissão ..O Governo já foi julgado
e COndenado neste País- do mais humilde ao mâis importante
empresário desta Nação, ninguém _tem dúvida do relaciona~
mento entre o empresário e o Presidente da República. Nin~
guém pode ter dúvida. Eu não vou cometer a grosseria de
perguntar a V. Ex~ se, no íntimo, V. EX'l tem alguma dúvida
do relacionamento entre o empresário Paulo Césãr e o Presi~
dente da República, Ninguém tem dúvida sobre isso neste
País, ninguém pode ter dúvida. Quem leu isso neste País,
ninguém pode ter dúvida. Quem leu o Jorpal do Brasil de ·
ontem deve ter interpretad-o o recado. O empresário Paulo
César Farias estranhou a ausência de um gesto do Presidente,
ele disse isso no Jornal do Brasil de ontem. Ele mandou um
recado, está implicíto o recado. Ele disse: - Esperei um
gesto, estou estranhando o Presidente :qão ter tido_ u.m gesto_
aiO.da para comigo. Essa matéria ·safu no Jornal do Bra_sil.
de ontem, V. Ex•s devem ter lido. Isso já foi um recado~.
Eritão, fatalmente_ se éhegará à figura d9 Presidynt.e. Aí verri
a minha grande preocupação: e C! res~ltado disso? Legalme-nte,
sabemos qual é-o Caminho. A comissâo está preparada politicamente para enfi'entar essa decisão? Essa é a gra:nde vúdia
que me domin~, ~ a grande preocupação que me d_omina,
porque a apuração das denúncias fatalmente conduzirá ao
Presidente· da República.
O SR. ELCIO ÁLVARES -oAgradeço ao Senador Divaldo Suruagy o seu aparte.
Apenas gostaria de esclarecer, S. Ex• conhece muito bem
a mecânica constituciônal, segundo a qual, em qualquer mo~
mcnto, se sUrgirem dentro dos autos da CPI indícios, circuns~
tanciais quase que Positivas dO- erivolvimento do Presidente
da Repúblcia, esta só tem um _caminho: vai remeter_, se for
crime comum, para o Supremo Tribun_a_f_Fe_deral, e, se for
crime de- responsabilidade, competirá à Câmara dos Depu~
tados avaliar a prova colhida e, então, enquadrar ou não
o Presidente da República.
A verdade é -que esse julgamento do President.e nã_o vai
comp-etir à Comissão Parlamentar de Inquérito, porque, no
seu ·desfecho, se surgirem responsabilidades penais ou civis
de quem quer que seja. não sendo detentor de for_o_privile~
giado, ela manda para o Ministério Público. É preciso que
esses homens que integram a comissão tenham a tranqüi~
!idade, o bom senso, a serenidade do julgamento, para avaliar
se aquela prova colhi~a realmente é conclusiva de uma possível
participação do PreSidente em ilícito que configure a sua res~
ponsabilidade ou da parte que possa indiciá~lo como trans~
gressor na área do _crime com um.
Sr. Presidente, Srs._ Senadores, vou encerrar, porque já
sou instado pelo tempo. E apenas eu gostaria, neste comen~
tário final- vou me reservar para um outro pronunciamento
sobre as conclusões da comissão, que foram muito import3.ii:tes
- de dizer que essa CPI que apurou as irregulariades nas
contratações de obras públicas, através de licitações e de con~
coerências, prestou um relevante serviço ao País, porq'!e, ins·
tacto pela CPI, o Tribunal de Contas da União, atiavés do
voto lapidar do Ministro Luciano Brandão, expungiu de vez
a possibilidade do preço· base oculto nas concorrências e licita~
ções. Essa prática, que era altamente lesiva dentro da mecância do Decreto-Lei n"' 2.300, desapareceu por inteiro, porque
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o Tribunal já comunicou a todos os órgãos, a todos os entes condições objetivas de bom funCionamento", assegura11çlo:se,
a qualquer do povo, ilirriitado ingresso à cobertura do grande
públicos, desde a PrefehUra ãté a Presidência q~ R~f.Ublica,
elenco das prestações jurisdicionais.
o Executivo, que não pode ser mais adotado esse sistema.
Para a gente humilde, quando necessita acionar o apareUm outro ponto também: eu gostaria de convocar, neste
lho judiciaria, há somente uma porta: a Defensoriã Pública.
momento, a atenção da Mesa do Senado. Entregamos, na
O constituinte, sensível à importância dessa singela definição
companhia do Senador Jutahy Magalhães, do ·senador Ruy
e às citadas recomendações, impôs ao Estado o dever de presBacelar e de mais outros membros da comis_São~ u_rn_ projeto
tar "assistência jurídica integral e gratuita aos que comprode lei à Presidência da Casa: disciplinando as concorrências
varem insuficiência de recurSos~'_.
e licitações neste País._ E~ infelizmente, nós verificamos _que
outros procedimentos na Câm~ar<J, 9o_s De:putados Se-adia-Jliâm- _ --~- __ Da_ntesma forma,_ ri6~iné0ü __a:.. b-efensoriá Pública como
e, infelizmente, o nosso procedimento, que-rCC a riOsS3-Cõn:frT''instituição essencia( à funÇaO-judsdicionãráO ESfido", estabuição, não tive séquer riotfcia de que tenha iniciado o seu
belecendo-lhe a incumbência de prestar orientação jurídica
andamento normal aqu-i dentro do Senado.... _É .!UIUlpelo que,
aos que a procurarem, e de promover, em qualquer das instânem nome da comissão, tenho certeza de que interpreto tamcias, a defesa dos necessitados.
bém o pensamento do Sen_ador Jutahy__ M_aga!b~t?~-·-~-1}º~~!-!ç_O
Por fim, o Estatuto aprovado, consignandO
suas linhas
à Mesa, no sentido de agilizarmos a apreciação desse projeto-,
a expressão da vontade do legislador, determinou que os Deque é uma contribuição magnífica à moralização do seviço
fensores Públicos somente podem ser admitidos por concurso
público brasileiro.
público de provas e títulos, não lhes permitindo exercício,
Sr. Presidente, eminentes Senadores, deh:_O para abórdar,
em caráter particular, da profissão de advogado ou de qualnuma outra oportunidade, as conclusões. rnu.ito cl~r~s~ m-Uito
quer outra ativídade remunerada.
objetivas, da comissão e registrar aqui os rneús curnpriinentos,
Tudo muito à semelh~nça do Tribunato, idealizado na
não só ao Senador Ruy Bac,elar e ao Senador. JJJ_~aryy __~~sa.~ ---realeza e gerando, no liminar ·da República Romana, pelo
lhães, pela dedicação com _que se houveram na condu.ção dessa
confronto entre patrícios e plebeus, e a cujoS ·componentes
comissão, que, começou de uma maneira muito frágil, porque,
incubia a defesa das vítimas de ofensa, dos pobres e dos desamtorno a reptir. não tinha um fato determioa_do_- mas concluiu,
parados.
com eficiência, pela edição de um projeto de _lei da ·mais
Em todos os tempos, com justo motivo, repetira-se os
alta importância, expungindo de vez, do sistema_ de oon,cor~
económios à criatividade dos romanos, erigindo instituto que,
rência C licitação, o prêço-base oculto, _que era a porta aberta
ademais disso, tem a seu créd~to as m_ajs notáveis contribuições
para uma prática de corrupção desenfreada nos mais variados
para o fortalecimento e expansão do regime, tornando-o in:
níveis.
vencível t<:J.Oto _no plano interrt_o corno em terras forâneas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente eSrs. Senadores.
O Tribuna to da Plebe nasce~ numa sociedade intráõqü'ila,
·
·
(Muito bem! Palmas.)
extremamente afetada pelos desaquilfbrios soci8.is e ávída de
justiça. Relatam os historiadores que o patriciado e a plebe
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
mantinham difícil relação de convivência, onde afloravam intepalavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
resses e direitos conflitantes.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
Entre esses, os benefícios sociais durante cõnCJ.üiStados,
O-seguinte discurso,)-~- SL _Presi_çl~_n,te, _S_~~. _S_~_n~l?_t?_t:~~-' si__ ~~9__:: ~s vantagens p_atri_tn_oniais e- finanCeiras pélo uso da_ terra,
fessor Geraldo Atahba, da Faculdade de Direito da Uqi~'er
ã cob!_ãii9a- de jufos eScOfdfã-õfeS-IiOS-êrtiptêstimos e os prov-esidade de São Paulo, no seu profícuo, esclarecedor _e .c_omjn-_ nientes da~ relações de trabalho.~ de f"!mJ.U~ e sJo_ corpo sociaL
cente ministério, indentifica que a funçiiO}Ufís0iC10riãl âo EsAcrescentando-se. ainda, a existência de uffia- O{ganiz3.tado cresce de importância sobretudo nos países em desenvolção estadual e política dominada pelo patriciado; de acentuado
vimento, onde "os fracos, os pobres, do destituídos, os desamdesnível económico entre a população; de forte concentração
parados, bem como as minorias (raciais, religiosas, econô- da riqueza e de luta entre ricos~ pobres, vémos que o Tribumicas, políticas, étnícaS etc.) só têm por arma de defesa o
nato da Plebe surgiu do imperativo social de defesa dos oprimidireito".
dos ante os abusos da classe dominante, da massa de plebeus
contra os excessos do patriciado.
São aqueles que não têm força, não elab~ram a legis}ação,
E os tribunos, começando a atuar defensivamente, logo
nem são constituídos como agentes públicos, políticos ou
manifestarãm ativa particij,-aÇão-, interceden-do na maioria das
administrativos. Aqueles aos quais resta o derradeiro amparo
causas e exercendo até mesmo o poder de veto. Conquistaram
do Poder Judiciário, cujos membros, formando "a consciência
o ingresso na magistratura, lado a lado com os patrícios, assojurídica· nacional", isenta de qualquer compromissó ·com a
mando ao Senado e ao Pontificado, enquanto a plebe, como
maioria governante, preserva tão-6os deveres que promanam
um toque, ascendia social e economicamente.
da Constituição, das leis, do Direito e da Justiça.
_ Aqui, poiéni, onde ã=ri.Nel de governo ignoram-se tantos
Por isSo, cumpre ao Estado democrá~icõ_~garan_:~i~,_ e_m
especial ao cidadão carente, o mais amplo acesso aos meça- _séÇ:UI9s de experiêifcüt histórica, o Defensor Público, que hoje
exerce as funções do velhÕ tribuno romano, é obrigado a
nisrnos judiciais, e ao profisSional do Direito, qualquer que
ir para as ruas e, nas bancas montadas em frente áo Palácio
seja a função exercida, zelar para que, em toda porfia, os
da Justiça, atender a sua vasta clien~ela.
decisórios também reflitam o princípio da igualdade de todos
perante a lei.
A cena, inédita e chocante, assinalou as comemorações
do Dia dO Defensor Público, há pouco transcorrido, e consigAs relaciondas razões sustentaram que, precedendo os
nou o protesto daqueles servidores que, exercendo tão nobre
trabalhos da Assembléia Nacional Constitüintt~-.--c:;-·aplaudido
ofício na cidade do Rio de Janeiro, as~;im demonstraram a
mestre recomendasse a alteração da es.trut!JJa. e da~_ regras
impropriedade de se trabalhar onde as instalações são precábásicas de atuação do judiciário, "para aprimorá-lo e dar-lhe

em

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

iias, faltam equipamentos e material de eXpediente, e são
escassos os recursos-humanos de apoio.
Em bem oportuno editorial, o jornal O Globo assinala
que a Dcfensoriã Pública, assim como se mostra, não constitui
bom exemplo "da impessoalidade da função jurisdicional do
Estado". Há na JUstiça gratuita um ·confronto desigual: "o
promotor bem pago e o defensor público esgotado e mal remunerado. É a deterioração da cidadania, que só se institui sobre
a igualdade de oportunidade; $Obre tudo de acesso à Justiça."
No infcio do corrente ano, ao pronunciar _çonferência
alusiva às comemorações do Cenfénário do Supremo Tribunal
Federal, o Presidente José Néri da Silveira já se ieferiá à
necessidade de reaparelhamento do conjunto 9e organismos
que it1tCgram o Judiciário, e de reparação dos estio lados níveis
remuneratórios daqueles que servem a esse Poder.

Pelo mesmo e simples motivo de que não há cidadania
de mais ou de_menos; ela é real, na prática, como na letra
do Estatuto máximo do Pais, ou na verdade não existe, na
medida em que falha quando em concreto invocada, ou deixa
de prevalecer, por força de imposta escassez· de recursos, que
reduz os .quadros de serventuá_rio~ e sieixa envelhecer instalações e equipamentos; enquanto cresce, desmedidamente, o
número daqueles que reclamam os seus direitos.
Lembrava S. Ex\ com muita propriedade, que ''constitui
questão de primeiro plano a oferta de justiça pelo Estado,
compatível com a procura e a necessidade decorrentes de
um convívio social cada vez mais complexo, e que se acentua,
significativamente, "nos- países de desequilibrios sociais graves".
Portanto, ao Poder responsável pela admirlístátção da
justiça, deve preocupar qtü,'::-o acesso aos seus serviços mostre-se apenas formalmente, quando, de modo imperativo, deve ser efetivo a todos, para que tanto os direitos dos cidadãos,
quanto a defesa da sociedade, sejam "reconhe_cidos e garantidos, nas situações conflitivas, pelos órgãos e agentes do referido Poder".
Deve-se ter em conta, enfatizava o Ministério, "_que o
acesso efetivo de todos à prestaÇão jurisdicional é pressuposto
de justiça-social em uma ordem democrática". Assim, cumpre
modernizar, ampliar e fortalecer os órgãos judiciais e seus
instrumentos, tornando reais e "não meramente simbólicos
os direitos, também, dos cidadãos comuns e dos desprotegidos
da fortuna".
Na advertência serena, mas em tom firme, do Ministro
Sydney Sanches, ao assumir, no dia 10 do mês pretérito, a
Presidência do Supremo Tribunal Federal, "ainda que o Poder
Judiciário brasileirq, algum dia, possa organizar-se idealmente, mesmo assim não- conseguirá funcionar adequadamente,
se instituíções paralelas, cOmo o Ministério Público, a Advocacia Gerál da União e dos Estados, a Defensorja Pública
e os serviços auxiliares não estiverem satisfatoriamente aparelhados".
Ê desalentador observar que nem o contundente episódio
do Dia do Defensor Público, nem, tampouco, o gravíssimo
diagnóstico produzido pelos membros da nossa mais alta magistratura, revestiram a condição de fatõs que, verdadeiros
e preocupantes, deveriam merecer a obrigatória dedicação
presidencial.
Não será, porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem
o nosso m:ais veemente e renovado protesto, que terá curso
a política de governo boje praticada, mantenedora de contumaz desrespeito aos legítimos mandamentos constitucionais
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instituídos e de um quadro econômico reCessivo, sufocante
das mínimas aspirações de bem-estar social e poderosa inibidora de qualquer imprescindível projeto que vise à modernidade do sistema organizacional de administração da Justiça.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
poucos dias falei aqui no Plenário do Senado sobre a Universidade Federal de Sergipe, seu~ antecedentes e um pouco
de sua história, iniciada com a criação- das primeiras Escolas
de Ensino Superior no Estado, que teve a participação de
sergipanos ilustres, principalmente advogados, que fundaram
a Faculdade de Direito de Sergipe, e nela ministraram suas
primeiras aulas.
Entre os nomes ligados à Justiça, ao Direito e ao ·ensino
das letras jurídicas no Estado, destacou-se Osman Hora Fontes, nascido em 3 de outubro de 1916, formado em 1939 pela
Faculdade Nacional de Direito da Universidade do _Brasil,
definindo sua formação política; como diz o seu colega e tambéql jurista Prof. Manoel Cabral Machado, em artigo publicado no Jornal da Cidade, entre ~ esquerda marxista dos
seus professores, e a direita Getulista do seu tio Lourival
Fontes, Diretor do antigo DIP- Departamento de Imprensa
e Propaganda.
_
Filho de Riãchão do Dantas, donde se origina um tronco
ilustre dos Fontes e Dantas em Sergipe, recéni-formado, começou a vida pública como Juiz Municipal do termo de São
Cristóvão, onde o conheci, tornando-me seu amigb·e adMirador.
Posteriormente, ocupou vários cargos públicos, entre os
quais Delegado de Polícia no Governo do Coronel Augusto
Maynard Gomes, durante o Governo de Getúlio Vargas, depois chefe de Polícia, Diretor do Departarriento da Municipalidade, Procurador da República e membro do Tribunal Eleitoral, acumulando nestas últimas funções a atividáde de Professor do Curso_ de Direito, onde se destacou como um dos
mais dedicados e talentosos mestres do ensino superior em
Sergipe, de cuja Faculdade de Direito foi tanibém membro_
do Conselho Técnico Administrativo e Vice-DiretOr. Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo de Osman Bora Fontes, a quem Sergipe muito deve d_e sua vida inteiramente
dedicada ao Direito e ao ensino das letras jurídicas, como
uma homenagem de reverência à sUa memória, em- decOrrência do seu falecimento ocorrido em 28 de maio último,
aos 72 anos, e sensibilizado pelo artigo de autoria de um
seu contemporâne:o e amigo de mais de 50 anos, Prof. Manoel
Cabra1 Machado, que dele declara, como avaliação de uma
longa convivência, nunca ter constatado em sua conduta e
caráter, uma incúria', aestízê, ou indignidade, apesar de ateu,
vivia profundamente as virtudes cristãs, um homem essencialmente ético, e assim, hoje, um homem raro.
Há men·os de 30 dias estive em Aracaju e fui visitá-lo,
mas, devido ao estado em que ficou, após longa e dolorosa
enfermidade, não tive coragem de vê-lo, deixand9 minha visita
reg1strãda com a sua dedicda esposa Dona Carolina.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como representante de
Sergipe, e de São Cristóvão, não- poderia silenciar diante desta
perda, que registro com pesar, e que foi muito sentida pela
sociedade sergipana.
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Finalizando, Sr. Presidente, solicito a t_ransçriçã;Q_, _çom problema de polícia entre o artista e as autoridades policiais.
o meu pronunciamento, do artigo a que ni.e referi, publicado EntãO, à noite, no espetáculo, o ator fez hlague ao narrar
no Jot:nal da ~idade, edição de. 7 de junho,de 1992, intitulado o fato à platéia, dizerido: -~'Em Sergipe, o chefe de polícia,
"Osman 'Hora Fontes, jufis18:18.Ientoso e'ético". Dr_osma-n, é homem brando; mas o delegado auxiliar é BranDOCUMENTO A QÚE S.E REfERE 0 SJ:;NA- dão" (referia-se ao Dr. Antônio Brandão).
DOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:--· --"Como chefe de polícia, amargou também momentos espi.
·
·
--nhosos: AO inicíar~se a polftfea;ainda em plena ditadura getuJornal da Cidade.:..... Ara-caju, Domingo;7-6-1992
liana, o "Correio de Araqaju" órgão de oposição ao sistema,
dirigido pelo Dr. Luiz Gatci~~;publicou matéria proibida pela
OSMAN HORA FONTES,.
-CeriSura. Apreeildiâó pela polícia, os jornais, Luiz e Junot
Silveira sairam a distribuir _esses· jornais pelas ruas. Maynard
JURISTA TALENTOSO E ÉTICO
·sabe e dá .ordens ao chefe de polícia Osman ·Fontes, para
(Mimóel C~bral Machado)
prender o jornalista, Osman cumpre as determinações do in.'
..
'
. - ..
terventor, procurando contorná-las. Com o delegado Semeão
Quiilta-feira, 28 de maio, vencido por longa e dolorosa
enfetmidac,l_e, faleceu, em Aracaju, meu colega_ e amigo, Dr.
Sobral passa na redação do Corr_eiQ e convida Or. Luiz Çiarcia
Osman Hora Fontes. Somos da mesma geração e no mesmo
a prestar declarações. Já no automóvel, Luiz, temendo uma
mês e ano, nascidos. Ou_tubro_ de_l91Q, ~-3~ é_ JQ do· mês,
pri~ão, pede para passar em casa, a fim de comunicar o fato
à farriília- e -apanhar ãlgU.nS cibjetos. Osman-deixa_-oem ca~a _
respectivamente, -ele e e-u~ QUase tiriqüentà aTias, fomos amrcom o delegado Seme_ão, e vai ao Pctlácio conversar com o
gos, desde 1943, quando aqui cheguei bacharel, tentando vida
profh;·sionaJ, entre dificu}d,aOes, Osma~ fçrm~ra-se em 1939,
interventor. Ou porqüe Maynard já estava·calmo, ou porque,
na verdade,_ não desejava prender o filho do seu amigo de
pela Faculdade NacioQ.al de .Dir~ito da l.J,nj~ersidade do Brasil
_Rosário, Antônio Garcia, ou porque Osman·conseguira 1:!-mor-quando recebera a formação socialistA c}_qs_professor~s ~~ô
tecer o rompante do interventor; o certo é que o fato foi
_n~das de Rezep.de e Hermes Lima, seguncj.~ me informa nosso
encerrado com o simples depoimento prestado por Luiz Garcia
amig~ FerQan,cto E}a:rr~t(\Nunes. Assim, no Rio; vivera entre
rta Chefatura de Polícia, não aconte:cendo assim uma prisão
a esquerda marxista, dos st:;us professores, e a direita getulista,
·
política.
do seu tio Lourival .Fomes, diretor dq __Dif__ {Oepartarnento
Pouco depois, Osman deixa a chefí3. de polícia e assume
de Imprensa e Propaganda).
..
a direção do Departamento de Municipalidade. Vêm a política
Osman é de Riachão_ do Dan tas, filho_ cl_e Gaspar_ Font~s
e as eleições. Em 1946, o Dr. Carlos Waldemar Rolemberg
e Mirem\ Dantas Hora Fontes - ambos deJ~~ílias traqiçíonais da cidade. O pai, Gaspar, fôra um dos sócios da célebre
afasta~se da Procuradoria Oa Rep.ública e indica Osman como
firma -ar:acajuana -- Footes _Irmãos e Cia. ~Após concluir o
seu substituto, Anos depois, graças ao seu tio Louriv_al Fontes,
ginásio no· Colégio Tobias Barreto e Ath~neu Pedro II, fez
secretário da Presidência da República do governo Getúlio
Vargas, Osman é efetivado na Procuradoria.
, ,ve~tibular no RíO, mi Faculdade de Direito, em 1935, colando
_
Antes, fora criado, na Escolã de Comércio COnselheiro
gra1.1;, co."ncfuindo o· ÇurSO ein 16-12-39. BaÇharel, retorna a
Sergipe, ·começandO" vida- Pública, como· juiz municipal- do
Orlando, o curso superior de Administração e Finanças-. SoTermo Judiciário de São CristPv_ãQ. Vem, depois, a ser advomos nomeados professores. Agora Osman ensina a disciplina
gado do Departam-ento das Municipalidades.
Direito Operário. Já no governo de José _Rolemberg Leite,
Em 1941 o Colégio TÓbi8.s- Barreto esiá em criSe. Um
fi.Ó§ professores do curso superior de Administração oriengrupo de jovens baCharéis e estudantes funda a Caixa Benefit~d~s_"pelo inspetor de ensino.._ Dr. Afonso Temporal, passacente do Estudante, objetiVando comprar o·colégio. Osman
mos a .org~niiar uma FacuiQade de Direito .. S~rgipe, nessa
época, passava por profundas transformações. O Estfl,dO dirié o seu presidente, José Dantas Prado o vice,-Manoel Da,ntªs,
gido por üm- grupo de homens jovens e realizadores sob o
Fernando Nunes e Paulo Almeida Barreto ç.cupam os démais
cargos. Sem dinheiro para atingir seus objéfiVoS, á CaiXa rrior-- -comando de. um governador jovem, acabava de constituir-se
re._
juridicamente, democratizançiQ-se." E o goverrio partiU para·
-Em 1943:- co~~- diss.e,_vim_ a conhec~:.:tc;;--pOls- fiiifamos
a cfiação -do ensino superior, com a EsCOla de QUímica e
a faculdade de_ Ciências Ecqnômicas. Então, com o apoio
parte da administração Cel. Augp.sto M~y~~td _Gomes, ele
delegado de polícia, depois chefe de polícia. e eu, secretário
do- governador José Leite e de seu irmão deputado Leite Netó,
do_ prefeito de Aracaju, José Garccz Vieira, e depois, diretor
procuramos garantir nossas aspirações, trazendo CarValho Negeral do Departamento do Ser_vi_ç_o Público. N~sse te_mp9_,
to,-~ maiorexpressão jurfdica do Estado, para liderar o grupo
todos nós solteiros, eu morava numa te~pública de doutores
de jovens bacharéis. Assim fundainOs a Faculdade de Dire.ito
de Sergipe.
e quase doutores da rua da Frente, inclusive com o amigo
Dr. João Maynard Barreto, secretário do i.nteryentor Pedro
Éramos velhos e jovens juristas. Osman fora um desses
Matos, então chefe da polícia, e bsinari -FOntes, dele.iadO
joveris Prófessorcs, -assumi,ildo -à cadeira de Djr~itó:Peniten
de polícia, freqüentavam nossa· república - saindo os três,
ciário. Creio, fora ele no Brasil, o primeiro professor de Direià noite. A blague de Aracaju na época, costUmava dar: Ç~.r~isüts
to Penitef!ciário- nas outras Faculdades, essa disciplina resuaos filmes. Dai chamá~los: "Os Três Pequeno~ __q9 Ba~~lho~· .__ mi~_-se num simples capítulo do DireitO Processual Penal, ou
Pedro Matos, nomeado juiz de_Dir~ito, OS{ilaQ_ass~_me_ a ch~:
i:i:iesmo da Critniriblogia. Carvalho Neto _u_:rn especialista em
Direito -Penitenciário, fora o responsável pela inclusão dessa
fia de pOlicia e Dr. António Brandão Filho_a Delegacia.
Competente, probo e talentoso, apesar de calmá e manso,
matéria corno disCiplina autônoma, no currículo escolar.
Osman afirmava"-se homem de multa personalidade e coragem
Na cátedra, Osman empolga-se com a matéria, procurando enriquecer as suas aulas _com as lições de _tratadistas
cívica-, demonstradas em muitas situações. Uma Qe.Ias pitonacionais e estrangeiros. Na Faculdade fora membro do_Con~
resca. Estava a fazer espetáculos aqui, no Teatro Rio Branco,
selho Técnico Administrativo e Vice-Diretot. Criada a Unio artista Silveira Sampaio ou Pimpinela, creio. Houve um
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PI\RHCJlR favorl\vel, proferido em Plenário, Relator:
versidade, ocupou também cargos na Fundação, além de ter
participado de muitas outras funções e atitõuições. Exerceu · Senador Áureo Mcllo.
ainda, outras comissões e recebera rilllitas condecorações.
PROJTITO DF. DF.CRTITO T.F.GJSTATIVO
Osman fora, sobretudo, um leitor faminto. Como dormia
N• 21!, DR 1992
pouco, esqueciawse nas nOites, lendo, escrevendo, preparando
suas aulas ou seus pareceres eruditos, nos Processos da Procu(Tnclufdo em Ordem do Dia noo lermoa do arl. 375, lnradoria da República, ou do Tribunal Eleitoral. Sobremodo doo VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
culto e reta,. s-eus pareceres exprimiam o bom direito a f 2", da Cnnslituiçao.)
Volaçllo, em Jurno 6nlco, do Projeto de Decreto I egissã razão. Um dia poderão ser publicados.
No nosso começo de vida,_ tentamo~ advogar junt~s, mas lalivo n• 21!, de 1992 (n• 31J',II, na Câmara dali Deputados),
éramos os primeiios a julgar as causas. Assim o es..critóríO que apróva o ato que outorga pcrmi•'l.'lo 11 Rede llapua de
não foi adiante, tendo em enveredado pela política. VíVíamos Rl\dloo Ilda., para explorar serviço de radiodifu.'ll!o sonora
porém, juntoS Íla FaCuldã.de de Direito. Nos quase 50anos na cidade de J61io de C&•tilhos, l'~lado do Rio Grande do
de convívio, jamais dele, percebi, ou constatei um deslize, Sul, tendo
. PARF.CF.R favorAvel, proferido em Plenário, Relator:
uma incúria, quanto mais uma indignidade. Horru:m_~ssencial
mente ético, apesar de ser ateu, vivia proftindani.ente as virtu- Senador Áurelo Mello.
·
.
des cristãs, sempre fazendo o bem. Espantava-me não ser
PROJTITO. DR DF.CRTITO I.T!GTSIATIVO
ele um homem de fé, possuindo tantas excelências d'alma
N• 29, Dlll992
e muito conversavatrtõS sóbre os problemas existenciais.
No seu enterramento, convocado por ex-colegas,- à beira
(Tnclufdo em Ordem do Dia noo lermos do arl. 375, indo túmulo, disse-lhe palavras comovidas de saudades e de
ciso VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
justo_elogio. DeiXOu incosoláveis a· esposa e a filha, às quais
f 2" da Con!lliluiçllo.)
tanto amava e que tanto conforto e carinhO- deram-lhe na
Votaçao, em tum o linlco, do Projelo de Decreto regisvida e em sua longa enfermidade. Deus que é pai e a suma
lalivo n• 29, de 1992 (n" 37191, na Câmara dos Deputados),
justiça, muitO sabe rece_ber, na alegria de_ seu~ç_onv_(vi_Q, os . que apriMI o alo que outorga concc..'ll!o 11 Radio Jaguaribajustos, os simples e os mansos de' Coração, Como Osman.
na de Aracali I Ida., para explorar serviço de radiodifusllo
· Fora Fontes, um homem ético e assim, hoje, um homem
sonora na Cidade de Aracall, Estado do Ceará, lendo
raro.
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Semidor Aurelo Mello.
Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr.
Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente,- dexia a cadeira
PROJTITO DE DP.CRTITO I.EGISTATIVO
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy MagaN" 30, DF. 1992
.
lhães. .
·
-(Inclufdo em Ordem do Dia nos lermos do art. 375, lnO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo
coo VIII, do Regimento Interno, combinado com o an. 64,
a palavra ao nobre Senador Enéas Faria. (Pausa.)
. § 2", da h>nstituiçllo.)
S. EX" não está presente.
Votaçl!o, em turno liníco, do Projeto de Decreto I egisO SR. PRESIDENTE (Jutahy.Magalhães)- Na presente
Jalivo n• 30, de 1992 (n• 48/91, na camara dos Deputados),
sessão, terminou o prazo para apresentação de enlendas ao
que aprova o alo que outorga pcrmlssllo 11 Radio Sociedade
Projeto de Resolução no 24, de 1992, que denega autorização
de Cerro Azul l.lda., para explorar serviço de radiodifusão
para a União celebrar contratos bilaterais de reescalonamento sonora na Cidade de Cerro I Brgo, Fstado do Rio Grande
da díVida externa polonesa junto aos credores da República
do Sul, tendo
Federativa do Brasil.
I'ARI1CT!R favorl\vcl, proferido em Plenário, Relator:
Ao projeto não foram apr~~eJ?t~das_ emendas.
Senador Nabor J6nior.
A matéria serã iricfuída em Ordem do Dia, oportunamente.
PROJETO DR DRCRT!TO I.F.GTSTATIVO
·
·N°
31, DH 1992
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Nada mais
havendo a tratar, a_ Presidência encerra--os tiabalhos, desig(lnt"1ufdo em Ordem do Dia noo termos do art. 375, innando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte
ciso VIII, do Regimento Interno, comhinado com o arl. 64,
f 2", da Constítuiçllo.)
ORDEM DO DIA
Volaçllo, em turno liníco, do Projeto de Decreto reglslalivo n• 31, de 1992 (n• 49.191, na camara dos Deputados),
PROJF.TO DF. DP.CRF.TO I.F.GISTATIVO
que aprova o alo que outorga conce:<'ll!o 11 Tclevisl!o Rio
N• 27, DI! 1992
Formooo Ilda., para explorar serviço de radiodlfu.'ll!o de
(Tnclufdo em Ordem do Dia noo termoa do art. 375, ln- sons e Imagens na Cidade de Jatar, H~tado de Goiás, tendo
PARFCT!R favorável, proferido em Plenário, Relator:
cloo VIII, do Regimento Interno, combinado com o arl. 64,
Senador lona.• Pinheiro.
§ 2", da Cnnslltuiçao.)
Vo!ação, em íamo ónico, do Projeto de Decreto LePROJETO Dll DECRT!TO T.T!GJSTATIVO
gislativo n• TI, de 1992 (n• 30191, na C'Amara das Deputado!!),
N" 32, DE 1992
que aprO\'ll o ato que renO\'ll a conce,.'ll!o outorgada 11 Rtltllo
(Tnclufdo em Ordem do Dia nos lermoa do an. 375,
llrnl"'""ra Aruana !.Ida., para explorar serviço de radlodifu;
.ao soncira em onda média na Ciflade de Barra do Garças, lnd"' VIII, do Regimento Interno, comhinado com o arJ. 64,
§ 2", da Cnnslituiçllo.)
F.stado de Mato (lros."'; tendo
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_ .·.-.
pl!omrc~ DI' DEC'RI1TO I !1GISIATIVO
..
N ~7, DI, 1992
._
__ __
. -(lnclufdo em Ordem do Ola nos termos do art. 375, lnciso VIII, do Regimento Interno, comhinado com o art. 64,
§ '1!' da C'.onstituiçllo.)
... ,
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto I .egislatlvo n" 37, de 1992 (n" 701'11, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renová'a permi~'lllo outorgada k Rádio
Stfreo Pfrola de llirigui FM l.tda. para •xptorar scrviço de
radiodifusão sonora em freqUCncla modulada na Cidade de
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, -Birigui, F.•tado de Sllo Paulo. tendo
.· P~RFCFR favorável, proferido em Plenário, Relator:
inciso VIII, do Regimento Interno, combinado com 'o art.
64, § '1!' da Constituição.).
,,•,
.Senador Meira Filho.
Votilçlio, ·c:m turno Onico, do Projeto de Decreto l.eglslativo n" 33, de 1992 .(n~ 52/91,. na C~~a dos DeputaPROJilTO DR Dl'lCRP.TO J.RGISIATIVO
dos), que aprova o ato que put0 rga pernus.'ll\o li Rádio ndal-1" 38, DI! 1992
de de C.ambuf Ltda., para explorar serviÇo de radiodtru(lnclufdo em Ordem do Dia nos termo• do art. 375, insão sonora na Cidade de C'amhuf. H• lado de ~i na.• Gerais, tendo ciso VJII, do Regimonto Interno, combinado com o art. 64,
PARI'C'FR. proferido cm l'lcnárlo, Relator: SenadOr
f '1!', da Con!Uit ulçAo.)
Nabor JOnior.
Votaça.o, em turno único, do Projeto de Dec,eto l.egisPROJI1TO DR DRCRF.TO I.PtiiSIATIVO ·
lalivo n" 311, de 1992 (n" 741'11, na Câmara dos Deputados),
. -·' '. '
N"34, DE 1992
qu~ aprova o ato que outorga permissão h Rádio FM do Bar(lnclufdo em Otdem do Dia nos termos do art.- 375, to I .!da., para explorar scrviço de radiodifusão S<Jriora na Cilnci.'!O Vlll, do Rc~imento Interno, comhinado com oart. 64 dade de Barro, Estado do Ceará, tendo
PARI~CER favorável, proferido em PlenáriO, Relator:
f '1!', da C.onstitulção.) · ·
'
•

Votaçao, em turno anico, do Projeto de Decreto Lcgislativo n" 32, de 1992 (n" 501'11, na 0\mara dos Deputados),
que aprova o ato que renova· a éonces.'lllo li Rádio Clube de
Votuporanga Uda., para·explorar serviço de radlodlfusllo sonora na-Cidade de Votuporanga, Estado de Silo Paulo, tendo
PARECER favorâvcl, proferido em Plenário, Relator:
·
· ' .·
·
Senador Nahor JOnlor.
PROJilTO DR DECRilTO LEGISlATIVO
N° 33, Dll1992
.

7

1.2·

.8
.

.' .... '.

.. j...

'

Votaçao, cm turno Wtico, do ProjetO de Decreto T.egiN-

Senador Jonas Pinheiro.

· .. 13

Iatlvo n" 34, de 1992 (n" 55/91, na C'Jimara,dos Deputados),
PROJilTO DR DECRETO LRGIST.ATIVO
que aprova o ato que OQtprga permissão h .Rádio Jornal de '. . .
' N° 39, Dll1992
Souto Soares I .tda., para,cxplorar scrviço de radlodifu.'lllo so(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do ârt. 375, in~
nora: eni oilda mf<lia de Amhi to local na CIÍIÍK!e de SoulO So- ciro VJII, do Regimento Interno,· combinado com o art. 64,
~ •. J.~~tado da linhia, tet1(Jo
,
,
,
·. ~ § '1!', da C'.on•titulçQo.)
· · PARECHR, profer.ido em Plcnl\rio,- Relator: Sé.nàdor
_ Votação, em turno (inico, do Projeto de Decreto Lcgis~
Meira Filho.
.
. .'.·
- · .. - _ latlvo n•.39, de 1992 (n" 7S/91, na Camara dos Deputados),
que apravà o ato que outorga permis..no à Rádio ·cacique
de CapQo Ronito l.tda., para explorar serviço de radiodifusão
PROJETO 011 ORC'RilTO J.Tla'ISIATIVO
sonora na qdade de C'apao Bonito, R'ltado de Sao Paulo, lendo
N" 35, DI! 1992
Pi\IWC)lR favorável, proferido em Plenário, Relator:
(lnclufdo em Ord~m do Dia nos .!•~mos do art. 375, Senador Mcira Filho.
inciso VIII, do Regimento Interno, comhmado com o art. 64,
PROJF.TO DR DRCRilTO LEGISlATIVO
§ '1!' da C'.onstitulçllo.)
·· ·
. ·
.
- ....
N"40, DE 1992
Votaçllo, em turno 6nlco, do Projeto de Decreto I .egtolatlvo n" 35, d• 1992 (n" 571')1, na Câmara dos Deputados),
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, in·
que aprova o ato que outor~ permi•.:to ll Sociedade R:\<lio ciM> VIII, do Regimento Interno, comhinado com o art. 64,
sao Jom! 1.tda. para explorar ocrvlço de radlodlfu.:lo oono- § '1!' da Constituição.)
ra na Cidade de Frcchim. F~tado do Rio Cirande do Sul, tendo
Votaçao, em turno 6nh:o, do Projt"to de necreto T.egis·
PARHCHR. proferido cm l'lcn6rlo, Relator: Senador lativo n" 40, de t'l'n (n• 88/'11, na <"Amara dos IJcputado.•),
Nahor JGnlor.
que aprova o ato que renova a permis.'IJ\o outorgada k Rádio
Scpf "llaraju J.tda., para explorar scrviço de radiodifusão sonora na·Cidadc de Santo Ang•lo, J'J;tado da Rio Grande do
Sul, tendo
PI!OJJITC? DF. ORC'RF.TO 1.11GJSIATIVO
PARFCRR favorável, proferido em Plenário, Relator:
N 36, Dh 1992
.
Senador
Jalio ('.ampos,
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, incl..a VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
PROJETO DR DEC'RilTO I.RGISIATIVO
f '1!' da C'onstituiçl!o.)
·
N" 41, DE 1992
Votação, em turno 6nico, do Projeto d• Decreto I .egi•·
(lnc1ufdo
em Ordem do Dia nos tert1'10S do art. 375, inlatlvo n" 36, de IQ92 (n" 59/91, na <"amara dos Deputados),
ciso
VIII,
do
Regimento
Interno, combinado com o art. 64,
que aprova o ato que outorga permis.,1o h Rádio Mutufpc
FM J.tda~ para explorar !lerviÇO de radiodirusao sonora na § '1!', da Conotit uiçao.)
Votação, em turno Onico, do Projeto de Decreto J.egisCidade de Mutufpc. l~1tado da llahia, tendo
lativo
n" 41, de 1992 (n" 89/91, na C'.âmara dos Deputados),
PARECER favorl\vel, proferido em Plenário, Relator:
que aprova o ato que renova k permis.<ião outorgada à Rádio
Senador Mcira Filho.

9

14

10

15

Jua>.eiro da llahla l.tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na (';idade de Juar.eiro, Estado da Hahia, tendo

PARHCHR favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.

16

PROJT!1D DF. DF.c:RRTO LF.GISLATIVO
N° 42, DR 1992

.(fnclufdo em Ordem do Dia nos lermos do art. 375, lnci'IO VIII, do Regirn<"nto Interno, combinado com o art. 64,
§ 2", da Constituição.)
.
Votaçllo, em turno finico, do Projeto de Decreto I.cgi•lalivo n° 42, de 1992 (n° 90/1, na camara dos l)eputados).
que aprova o ato que renova a conce!ls:io outorgada à Rádio

Uirapuru l.tda., para explorar acrviço de radlodlfuaao sonora na Cidade de
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Fundo, Estado elo Rio Grande do Sul,

tendo
PART!CT!R favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador J ona• Pinheiro.
PROJIITO DF. DllCRIITO J.T!Cl!SI ATIVO
N" 43, DF 1992
..
.
(lnclufdo em Ordem do Dia nm termm do art. 375,
lncl.~ VIII, do Re!timento Interno, comhinado com o art.
64, § 2" da C'onotituição.)

17

Votação, em turno 6nico, do Projeto de Decreto J.e-

gislalivo n" 43, de IIJII2 (n" 102.191, na C~mara dos Deputados). que aprova o ato que outorga conce..ao li Rádio lpirt!
l.tda., para explorar serviço de radiodifu.ao sonora na Cidade de I pirá, i'.<tado da llahia, tendo
PARI'CF.R favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jonao Pinheiro.
PROJIITO DF. DT!CRIITO I.T!OISIATIVO
44, DH 1992

18 No

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termm do art. 375,
Inciso VIII, do Re~imento Interno, combinado com o art.
64, § 2", da Con<tituição.)
Votaçao, em turno finlco, do Projeto de Decreto Legislativo no 44, de 1992 (0° 121/91' na camara doo Deputados), que aprova o ato que outorga concc"-"-AO h Rád1o Prin~
ccsa do Vale IJda., para explorar serviço de radiodifu.ao
sonora na C"idade de ltaobim. l;"tado de Mina~ Cierais, te-ndo
PARHCFR favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador J oilas Pinheiro:
·

19 No

PROJETO OH DP.CRF.TO LF.oiSIATIVO
45, DI i IIJII2
(fnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
inciso VIII, do Re~imento Interno, combinado com o art64, § 2", da C'on•tituiçfto.)
Votação, cm t urrio Qn!co, do Projeto de Decrelo Legislativo no 45, de 1'1'12 (no 131191, na c-amara dos IJeputadO!I), que aprova o ato que outor~ permissão li Rádio Paranda l.tda., para explorar serviço de radlodifuollo sonora
em frequtnCia modulada. na Odade de MarOia,.l'stado de
São Paulo, tendo
PARHC:HR favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador J Olio Campos.

. 20 PR<:JJ111D
Pll Dr;CRI11D I.F.GISI A TIVO
N° 47, rm 1992. .
.
,..
·
· ·
, _(fnclufdo em Ordem do Dia, nos termm do art. 353,
parágrafo Qnico do 'Regimento Interno.)
Votação, em turno finico, do Projeto de Decreto I.egislativo n° 47, de IIJII2 (n" .73/91, na <:Amara dos Deputada<),
que aprova o ato que· outorga permissão à Rádio Vila Real
J.tda., para explorar serviço de radicxlifu,.1o sonora na Cidade de Uulutaha, F.<tado de Minas Gerai•, tendo
. . PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador J Qllo Campos.
... ·
·

2'1

PROIIlTO DR DT!CRI11D l.T!GISI.ATIVO
N" 48, DE 1992 .
.
(lnclufdo ·em Ordem. elo Dia, nÍ>s termos do art. 353,
·parágrafo finlca do Regimento Interno.)
Votaçao; em turno finico, do Projeto de Decreto Legislativo no 48, de 1992 (n" 921'11, na Câmara do.< Deputados), que aprova o ato que renova a con~es.'lllo outorgada
11 Rádio Sociedade de Feira de santana I Jda., para explo''

rar serviço de ,radiodffusao sonora em onda média na Ci-

dade de Feira de Santana, l'stado da Bahia, tendo
PJ\RI~CJ~R

favorável, proferido~ cm Plenário, Relator:

Senador Melro. Fi_lho.

·

·· · ··

22

PR0111T0 DI\ DP.CRT!1D I.I!GISTATIVO
N~ 49, DE 1992
(lnclufdo em Ordem do Dia, noo termos do art. 353,
_ .
parágrafo Qnico, do Regimento ln\~rno.)
·Votação, ém 'turno Qnico; do Projeto de Decreto Legislativo n° 49, ele 1992 (no 93/91, na C.amara doo Deputados), que aprova O ato que renOVa 'a cOiiCe'&~o oUtorgada
li l~dio Difu.'IÓra de Rio Brilhante l.tda., para explorar
oerviço de radiodifusão sonora em onda mêdJa na Cidade
de Rio Brilhante, ll.•tado do Mato Gros.<a do Sul, tendo
PARHCHR favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Júlio Campos.
·

·23 PRO},P1D
DR RF.~OUIÇÃO
N° 29, I)T! 1991
(11m regime de urgencla, nos. tern1011 do art. 336, "c";
do Regimento Interno.)
Votação, em turno suplementar do Projeto de Resoluçao n° 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhaea, que estabelece dias e horários para a rea!i1açao de
reuniôcs ordinárias-da'\

Corni:co.~s

Pcrmcmenles, tendo

PARI!CI!R, sob no 2.5, de 1992, da C'omls..ao
- Dlretora, oferecendo a Rcdação do Vencido.
(Dependendo de Parecer sob a Emenda de Plenário).

24

PR01111D DR RF.SOI.UÇÃO
N° 25, I>H 1992
(T!m regime de urgencia, nrn termos do art. 316, 'c',
do regimento Interno.)
Votaçao, cm turno único, do Projeto de Resolução no
2.5, de I '1'!2 (apreoentado pela Comi..ao de As.•untos Hconômicos como conclu.'lllo de seu Parecer n" 161, de ICJ<J2),
que autori~a a República Federativa do Brasil a ullimar a
contmtaçfto de operaçao de crédito externo, no valor sessenta e hum mifhOeR, qui~hentm; e trinta e dois mil, nove~
centos e ~tenta e hum dólares norte.americanos, destinada

a financiar, parcialmente, a importação de hcliróptcros,

4768 .Sábado 13

. pJÁ_RIO D<) ÇO_NGRJ:':~S()NACIONAL (Seção II)

ferramental e treinamento de pessoal, para o I o l!atalhao
de .llclicópteros , rio âmbito do Programa de Reaparelha. menta do 11x<!rcito.

Junho de 1992

niAo e de informação, di~ciplina a responsabilidade doo meio.."'
de romunicaçllo e da outras providCnclao, tendo

.25.. PROJETO
OE J.P.I DA CÂMARA
N° 40, DE 1992

PARECI'. R, sob n" I 56, de 1992,: da Comiss~o;
- Dlretora, oferecendo a redaçao do vencido.

.
' . - - . .
' .'
'
(Inclufdo em Ordem do Ola nos lermos do art. 336
PROPOSTA DI'. l'MENOA ÀCONS111111Ç'ÃO
"<:",do Rejtimento Interno.)
Nu t, DE 1992
l>iscu.'l:lllo, em turno úniro, do Projeto de I.el da CAmaOiscus.'lllo, em primeiro turno, da Proposta de Emenra no 40, de 19'12 (n" 261!-l/'12, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a da 11 Constituiçllo n" 1, de l'l<J2, de autoria do S~nador 1\piU\. composiçlln e a organizaçao interna do Tribunal Regional cio Cafeteira, que acre~ccnla alfnea "c" ao inc1so III do art •
ISO da Con:;Utuiçllo Federal. (4• ~~~:s.'lllo de discus.'lllo.)
do Trabalho da IS• Regiao, com scde cm CampinM- SP, e
dá outras providencias .
. (Dependendo da vptaçllo do Requerimento no 396 -- · O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerde 1992, de extlnçllo da urgencia.)
' rada a sessão.
~

30

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 8 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 160, DE 1992
O Presidente do Senado _Fede_ral, no uso da sua compe-

DJ:l I.RI DA CÂMARA
26 PROJP.TI.J
N° 46, DE 1992

(*)

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 3.."16,
"c", do Regimento Interno.)

tência regimental e regulamentar, em conformidade com a

. Discu:;.'lllo, em. turno único, do Projeto de 1.ci da Ca~

r~ n~ 46, ?~ 1<1'12 (~" 2.627/'12, na Ca.'18 de origem), de iniciativa_ d~ 1 nbunal Superior do "li'ahalho, que alt~ra a com-

pos•çllo e a orl!"m7açâo Interna do Tribunal Regional do
Trabalho. da lO' Regiao, com sede em Brasnia- DF, e da
outras provldCncias.
. (Dcpe_ndendo de votaçao do Requerimento n" 397, de
1992, de extmçno da urg~ncia.)
.
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PROJETO DE RI'SOJ .UÇÃO
N" 7, DE 1992

(P.m regime de urgCncla nos termos do art. 336, •c•,
do Regimento Interno.)
Discus.'lllo, em turno único, do Projeto de Resoluçllo
no 7, de 1992, de au•oria d() Senador Iram Saraiva, que dis~
pOe .sob_re limites globais e condiç!lcs para as operaç!\es de
crt':d1IO mterno c exterqo dos l'slado.o;, do Uistrilo Federal

dos Municípios e sua., autarquia!', e entahclece limiles e' Con:
diçoe.• para conceo...ao de l!"ranlia., tendo
. PARI;('JIR, sob n" IM, de IW2, da C\)missao.
-de Assuntos F.conOmicoa, favorável ao Projeto nos
'
termos de Substitutivo que oferece.
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OFICIO
N" S{7, OE 1992

.

(Em regime de urg~ncia, nm termo.~ do art. 3::k', "c",

do Regimento Interno.)
.. ·
Otrclo n" •{1, de 1992, relativo a pleito do Governo do
l'.•tado do Rio Cirande do Sul, para que pos.'l8 emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, l.etra.• FinanceirM do Tesouro do l'stado do Rio Grande do Sul - I.VI'lRS,
vencfvcis do segundo semestre de 19<J2.(Dependendo de Parecer.)

delegação de competência que lhe foi outorgã:da pelo Ato
da Comissão Diretora n• 02, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que co_nsta do Processo n~> 0004930/92-4~ e rest~lve
aposentar, voluntariamente, OGOB.ERTO PAIVA_ DO
NASCIMENTO, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do QuadrO Perma~
nente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea c, da Constituiçãb da República Federativa do Brasil,
combinado com o arts. 186, inciSo III, alínea c,_ e 67 da Lei
n• 8.112, de 1990, bem assim como o art. 11 da Resolução
SF n9 - 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 166, DE 1992
O Presidente do Senado_Federal, no uso_de S.\l"as atribuj~
ções regimentais e regulamentares e em conforffiídõlde- Cõm
0 disposto no art. 10 da Resolução o• 146, .de 1980, r;solve
retificar os Anexos dos A tos- desta Prestden_cta de n· 41 e
42, de 1992. publicados no DCN, Seção II, de 12-2:92;· que
concederam -erogr:essão Funçional aos Servidores do Senado
Federal. passando a vigor:ar com as segu_irites alterações:
ANEXO AO ATO N• 41, DE 1992
Progressão Horizontal
I - Cat~goria Funcíon~L Analista Legislativ~ _ .

1.01 - Area de Especialização: Processo L$!gtsl.attvo
Conceito 1 - 1-1,91
• • • • • • • • • • -· • ~- --·-· ·-~~ ·---.. ,...,...-:'t'""~t '""'.'1 ~" :_: ~~rt · ·-rr.~·.-;"1;':;:_·:;-r:.· ':'-"!.';;" • '· ,
Classe "!•", do Padrão I para o Padrão II
·
013. ·-Marcos Thadeu de Brito Lomanto
.- ..... ~~-..-- ..... -. ·-----· ....... --~. ~~~-:· .,. ;. . =·-·.:;i,j.;_;_·;~--~~ ç;jr. ~..:r:\T~.::~·

Conceito 2 -1·7-91

-

.

• ~· ·-· ,,.~.---....-· • ,. ~• ....•K•,•: ~- • • ,-, "i;.N •.-~·~ :-· ~-:.".;;:; • ·_;.: • ·-,;;._;;:~;,·~~ -::, ·.~:;;;.~
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PROJETO DR T.RI 00 SENADO
N" 173, OE 1991

Dl~cus.~o, em turno suplementar, do Projeto de l.el
do Senado n° 17:\, de 1991, de autoria do Senador Jo.c;aphat
Marinho, que dispOe sobre a liberdade de Imprensa, de opi-

Oasse "2~". do Padrão IV para o Padrão \7 .
006. Denise Maria Vasconcellos Iunes Pereira
007. Lilian Karla Ferreira do Amaral
008. Carinerri Lucia Cruvinel

....

-

~- ~~ ··-~-~--~----=,.-

·.· · ,"'1' •• . .·-:..::.";'v
~

.:.r;~::.;{ ·i~~.l1T:~,:li."1.~;":'~ • ·:·_

(•) RepubÚcad~ Por ba~er ~fd~ ·;~~i~~~~çã~~ nÓ DOi (Seção Ü); de "7-5·91

""--~---#.·
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Seção Il, de 16~12-89, p~ra manter-aposentada, por invalidêz,.
_ MARIA ROMANA RIBEIRO, ·no caro de Auxiliar LegislaConceito 2-1-7-91 ·
tivo, Clase 2~. Padrão II, do Quadro Permanente -do Senado
Federal, nos .tet;n;tos do _art. _40,. inciso I, da Constituição da
''':0H •'•"'·~···•• o0<.'o4oo0"o~i ,,if;J o~o! ,\
,,,..........,.~OOO.oo•oo.
República Federativa do Bràsil,'co~nb.inado· c:o~ OS ;trts. 488,
Classe "ESpecial", do Padrão I para o Padrão II
§ 4", 515, inciso III e 516, inciso III, do Regulamento Adminis001. Manoel Vilela de Magalhães
-trativo do Senado Federal (Edição 1989), e artigo 11, da Reso······i-.iü·=·Á~~;~-d~~E~p~~i;;Ii~~~ã~:·p·si~~i~gi~--.:~-~~H···-~~
lução SF n>? 87, de 1989, bem assim com as vantagens da
Re~olu.sã"' SF.n• 21, de 1980 e artigo 1• da Lei n• 1.050,
(:i;;;~~iió:2·::T:7:9j·'·--·····--··········--·---'·"··~~"""'·"··"-de 1950, observado o dispostO no are 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Classe "1~", do Padrão V para ·o VI
· Senado Federal, 8 de maio .de 1992. --Senadot Mauro
001. Maria· Luiza Qtiiilrahilha R.L. Fernandez
,-, , •. ~ •-• .'.. .:..~. • :;-·--:r~. • • ,',,_' ••• • 1 • .'••••••• : . ~- ~ ~·. , , ,.:,._., , , • _•• ,·.~:;_-=·,_. .r..."-••:•• . Bénev~des, Pre'~id~ntt7.
I. 14- Area ~e Especialização: Segurança
-Conceito· I - 1-1-91 · ·
1.05 --Área de Especialização: Comwl1caÇãõ---;Social

o o' o o o

O O

o'

oooo~Oo o~-'--~-·~~~·· ~i;f;.ii'~ ....o>oo o oooo=,=o.~o'o'ÕÕ~~

.-;,:o :A • ..:....:..,:, .....

~C

0

• • ' ' 0 Oo'

·····

•'•••••••oo

. . ...

...... ii"::: C~tg~~ri~*F~~~i~~~i=· 'Té~~i~~-L~gis~~i~~~~~·~- ·-·····--n.ol--Area de Especialização: Processo Legisl_ativo
Conceito 1-1-1-91
uo••••'_;*,_.__,,,~.~..--.-.-...- •• --.. •• ,.~*''''-""''''''''''•~•;__,~~~----'•••

Classe ."EspeCiar', dó Padrão I_ para o Padrão II
015. Leandro Antony J unior

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

~

~-~·

··= ...

~-.;,..~--.--::

.:.·.... +4.; •••

11.07 -Área de Especialização: Artesanato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · · · · · . . . . . . . . h l . ' •• . . . . . . . . . . . · - ••• ...., •• ·.--.---.-.-•• -••••••• -•••

Conceito 2 ~- I :7,9:C - ·-- ·
Classe-"Espccial", do Padrão II para o Padrão III
081. Jorge Emídio Ventura
082. Vastoaldo Barbosa da Silva
Classe "Especial", do Padrão I para o Padrão II
048. Francisco das- Cllãgas Barbosa
'ANEXO AO ATO Ni 42, DE 1992 .·
Progressão Vertical
I___: Categoria Funcional: Analista- Legisl3ti~(;

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

.. ' .-.-.;.,_;. ...

~------ -~---...- ~.:

;-.

~~~~-

;-.; ;::;

.........

•

~

•

'·

·- _.

__.__ -~

--· ~--q rr~_sidel).te..do Senado _Federal, no uso da_sua competénéia regímen tal e reg-ulamentar, etn conformidade com a
delegação de competência que .lb:e_· _fdi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de abril de 1973, e tendo em
~~:<)~que consta_ do -~rocess~ ·n~~J:d,2'8~9.l:O, .. reSÓiv~ alterar
o Ãto da Presidência n• 721, de 1991, publicado no DCN,
Seção II, de 3-10'91, para considerare servidor FRANCISCO
.LJMAl_J:na.trícula,842~ apoSentado nos termos doS arts. 40,
fnciso III, alíriea a·, da Goristituição da- República Federativa
do Bx~sil, 186, incjso III, alínea a e 192, incisO .I, da Lei
ri• 8:112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, ·11 de maio de ·1992. ~Mauro Benevides,
Presidente.

(') ATO DO PRESIDENTE N• 171/92

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

~; ~-~---

l

O Presidente do Senado Federai, no uso da sua _compeM

....-.. :_......·.

h••·-···----·····--·····-=-~1

,_ ' . •

(')ATO DO PRESIDENTE N• 170/92

(•) Republicado por haver saído com incorreção no DCN', (Seção II), de 12-5:92,

1.02-Área de Especialização: Comunicação Social Da
Classe "2~", Padrão VI, para a Çlasse-"1~", Padrão
I 001. Paulo César Vieira Xavier
1.03.:...,..;.. Área de especialização: Médico-Qd~ntológica da
· Classe "'2~", Padrão VI, para a Classe ''1~", Padrã9
001. Manoel Gonçalves Araújo

......

-·

·---~--- ······-~><-·-----·--···········~--~--~---~~---~---·--=-•-"·":"

Classe "2•" ,, QQ Padrão IV para o Padrão V
001. L_ourimbcrg,ue Alve~ Pedrosa

~

Fica sem efeit~. a Progre~são Horizo-ntal concedida aos
Auxiliares Legislativos, Área de Portaria, avaliados com o
Concei~o 2 (Antiguidade), cujos efeitos retroagiriaii_l~a 1~-7-91,_
em virtude da Resolução n~ 16, áe 1991, que ascendeu a refe·
rida categoria à de TécriicO-Legislativo em 15-6-91.
Senado Federal, 5 de maio de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
.
- ·-·· . ---

tênciá regimentàr e -regulamentar,_ em conformida<ie com a
de ~ompetência que lhe,foi outorgada_p~lo _Ato
da Comissão Diretora n" 2, de -4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~· 608/92-0, resolve aposenM
tar, voluntariam~nt_e, com provento~ proporcionais ~o tempo
de serviço, LUIZ PEREIRA CORDEIRO, matrícula 1182,
Especialista em Indústria Gráfica Legislativaffêcnici~- Primeira Classe, PL M21, do Quadro Permanente do Centro Gráfico
do Senadp Federal - CE'GRAF, nos termos dos ~rts. 40,
inCiso III, ã.línea c, da Constituição da República Federativa
do Brasil e 186, inciso III, alínea c, da Lei n" 8.112, de 11
de âezembro de 1990.
Senado Fed~ral, 11 de maio de 1992.- Mauro Benevides,
Presidente.
·

.~d~~_eg§lção

-

(*) Republicado per haver $Oido com incoffeÇI!o no DCN (Seçâo II), de 7·5·92.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 169/92
O Presidente do Senado Federal, no-Uso de sua competência regimental regulamentar, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão drietora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~ 017.125/89-8, resolve alterar
o Ato desta Presidência n• 279, de 1989, publicado no DCN,

(')ATO DO PRESIDENTE N• 178/92
·O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9 614/91-2, resolve alterar
o Ato desta Presidência n" 565, de 1991, publicado no DCN,
Seção II, de 21-6-91, para considerar o servidor ALCINO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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NOGUEIRA, matrícula 336, aposentado nos termos dos arts.
40, inciso III, alínea a, da ConstituTç"ã() da República Federativa do Brasil, 186, indso--III. alínea a,e 192, inciso II, da

Lei n" 8. 112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 11 de maio de 1992.- Ma_ur_oBene_vide_s,
PreSidente.

(•) Rcpublicad<l por haver saido com

incorreç~o

no DCN (Seç!o II). de 12·5·92,

()ATO DO PRESIDENTE N• Z_Q1, DE 1992

O Presidente do Seriado Federal, no uso de sua competência regimental e regula,me11:tar, 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

PD-n~

252792-=-1, reSolve:

Aposentar, voluntariamente, o servidor CARLOS GILBERTOBARBOSA, Especialista em Admi_ni_>tr~ção_L~gisla
tiva!Análise da Administração, Classe 1•, PLS 40, do Quadro
Permanente do Centro de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal - _PRODASEN, nos termos do
art. 40, inciso II, alínea c, da COnstituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186, inciso
III, alínea c, e 244 da Lein' 8.112, de 11-12-90, com o art.
5• da Lei n" 8.162, de 8-1-91 e com o_arL76,__inciso_V, §
5'?, do Regulamento do Prodasen, e Resolução n: 59Ld~_l991,
do Senado Federal, bem assim corno as vantagens da Resolução _n~ 87, de 1989 ---:-__ arts, 11 e 13.~-e dos Atas n" 5 5_, de
1989, e 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão
e com a vantagem constante da de_cisão da Egrégi~ Co!t·iiSsãó _
Diretora do Senado Federal, adotada em sua 14~ Reunião
Ordinária, realizada em 27-11-85, conforme Processo PD n~'
1.010/85-9, com proVentos proporcionãís, -c0iféSpàf1âólte à razão de 31/35 (trinta·e'üiDJfrüttat CiiiCo·avoS)--:a<i..S_eu-:-:-v~nci-: ~
mento, e observado o disposto·no art. 37, inciso XI, da Constiw
tuição Federal.
Senado Federal, 15 de maio de 1992.- Seriador Mauro
Benevides, Presidente.
(

0

)

Republicado por haver saído com incorrcção no DCN (Seção II), de

1!:1·5~92,

_ Junho de 1992

()ATO DO PRESIDENTE N• 236, 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 Comissã;o Diretora n9 2-,- de 4_ de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Process<? n~ 6.792/92-8, resolve apOsentar, voluntariamente, VALDO BARBOSA FACO ·Ana-~ lista Legislativo, Área de Processo LegislatiVo, Classe .:Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado_ Federal,
nos termos do art. 40, inds·o ITI, alínea c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
193, 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990,
bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989,
com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(')Republicado por ha~et :.aido com incorreção no DCN, (Scção Ii), de 12·5·!:12.

ATO DO PRESIDENTE N• 237, DE 1992
O Presidente do Senado Federai, no uSo d.e. sua compe-

tência regimental e regulamentar resolve_designar o Sen"'9or
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Senador Saldanha Derzi, Terceiro Secretário e Senad_or Meira Filho, Suplente de
Secretário da Comissão Diretora do Senado Federal para,
sob a presidência do primeiro, ính!grarem-ã Comissão incumbida de proceder a revisão da Instrução Normativa ri" 1, de
1983, que dispõe sobre o limite de quota anual de trabalhos
gráficos de cada Senador.
Senado Federal, 12 de junho de 1992. -Senador Mauro
~-eJ!evides,_ Presiâen_te _do Senado F'~-d~_ral ~ _
ATO DO PRESIDENTE N• 238, DE 1992

O Presidente do Senado Federal no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e, de acordo com o que
consta do Processo PD0356/92-1, resolve designar a Diretora
Exec_utiva do_Prodas_en, Regina Célfa Pefes-Borges e o Analista daquele órgão, Carlos Magi!_o Cataldi Sailfõro, pa:ra-·curri~ prirem missão técnica hoS Estados Unidos da América no
período de 23 a 27 de junho de 1992.
Brasília-DF, 12 de junho de 1992. ~Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.

()ATO DO PRESIDENTE N• 217, DE 1992

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N• 4, DE 1992

O Presidente do Senado Federal: no uso de suas_ atribuições regimentaiS e regulamentãres, effi-COi:tfOriiiida-de COID -ã
delegação de competência que lhe foi oiiioigaéra pelO-Ato
da ComissãO Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n~ 5.871192-1, resolve retifiCai-os Atas
n~ 77/92 e 96/92, do Presidente do Senado Federal, alterando
a n9meação de SANDRA MARIA DE FARIAMATTOS,
FLA VJO ANTONIO DA SILVA MATIOS e.CARL'OS ALBERTO DE ALMEIDA para o cargo de Anafisí:a.Ogíslàtivo ·
- Área de Comunicação Socia1;2• Classe, Padrão IV, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com os efeitOs fínanceiros retroa ti vos· ã aata de suas posses.
Senado Federal, 28 de maio de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.

O Primeiro Secretário do Senado. Federal, na qualidade
de--PféSlciefite-dó ·conselho Técnico do CEDESEN e no uso
de suas atribuições n!gulamentarés, tendo em vista o disposto
no Art. 14 do Ato n~ 38/88, da Comissão Díretora, e consíderando a escassez de recursos orçamentários por que passa
o Seilãdo Federal, resolve:
Art. lo Suspender, até o dia 31 de dezembro de 1992,
OU ãté qUe haja disponibilidade orçamentária, toda e qualquer
deSpesa resultante da aplicação-das alíneas a e b, 29, do Art.
39 do Ato n 9 38/88, da Comissão_Diretora, __que "'disciplina
o afastamento de servidor para atividades de treinamento fora
do Senado Federal", obedecidas as demais condições previstas
no referido Ato.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Senado_Fed,ral, 11 de junho de 1992. -Senador Dirceu
-- - Carneiro, Primeiro Secretáiio.

(•) Republicado por ha~er saido com incorreçOO no DCJ'I< (Seção II), ele 28·5·92,

Junho de 1992
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PORTARIA N• 32, OE 1992
O Primeiro SeCre-tário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve proriOgar, por60 (sessenta) dias, no termos do art. 152 da Lei n? 8.112, de 1990,
o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n• 13, de 1992.
Senado Federal, 11 de junho de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
·PORTARIA N• 33, DE 1992
O Prflhéiro SecretáriO do ·senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve designar Goitãc3.i-Bfasônio Pedroso de Albuquerque, Analista Legislativo·, Paula Cunha Canto de Miranda, Analista Legislativo e Margareth Rose
Nunes Leite Cabral, Analista Legislativo, para sob a presidência do primeiro, integrarem ComiSsão de Triquérifólncum~
bida de apurar os fatos constantes da representação Contrã
o servidor Caetano de Moura Carvalho Neto, formulada pelo
ExcelentíssimO Senhor Senador Magno Bacelar.
·
Senado Federal, 11 de junho de 1992. Senador Dirceu
Carneiro Primeiro--secretário:
· -·
PORTARIA N• 34, OE 1992
O Primeiro Seci'etário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve designar Rube.ns d~ Pra~
do Leite, Analista Legislativo, Juliano Laura da Es_cossi~ N~~
gueira, Analista Legislativo,- e Deraldo Ruas Guiniarãe-s,-Analista Legislativo, para, sob a presidência do primeirO, integrarem Comissão de Inquérito incumbid:i de ãpurar os fatos cons~
tantes do Processo n• 007512192-;>.
·
·- ·
-· ··
Senado Federal, 11 de junho de 1992. ..:..::. Se"õacior Dirceu
·
-Carneiro, PrimeirO SeCretário.
PORTARIA N• 35, OE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Fedeai, no uso-de suas
atribuições regulamentares, e tendo em -vista_ o_ que consta
do Processo n• 000902192-6, resolve, prorrogar, por 30 (trinta)
dias, o prazo dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n9 11, de 1992, com base nO art. 152 da
Lei n• 8.112190.
Senado Federal, 11 de junho de 1992.- Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro - Secretário.
-

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO OIRETORA

!r Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 1992
Às dezoito horas e dez minutos do dia nove de junho
de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a ComissãoDiretúra do Senado Federal, na Sala de_ Reuniões da Presi~
dência, com a presença dos ~xcelentíssimos Senhores Sena~
dores Mauro Benevides, Presidente, Dirceu Carneiro, Primei~
ro Secretário, Saldanha Derzi, Terceiro Secretário, Iram Saraiva, Quarto Secretário, Meira Filho e Lavoisier Maia, Suplentes.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Alexandre Costa, Primeiro
Vice-Presidente, Carlos Alberto De'Carli, Segundo Vice=-Presidente, e Márcio Lacerda, Segundo Secretário.
O Senhor Presidente dá iníciO ã reuniãO e· informa aos·
presentes que irá designar Comissão constituída peloS EXce~

e) Requerimento n9 338, de 1992, no qual o Senhor Sena~
dor Márcio Lacerda solicita a·o Senhor MiiliStro da Aeronáutica 'informações _relativas ao cumprimento e fiscàliz:a,Ção
da Lei n9 7.183/84, que regulamenta a profissão de aeronauta.

Os presente~, após exame, aprovam a matéria e a encami~
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên~;

O Requerimento n 9 342, de 1992, no qual o SerihOr Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Justiça
informações sobre quai~ as providênCias adotada pela Polícia
Federal e pelo Ministério d~ Justiça tendo em_vista as denúncias apresentadas pelo Senhor Augusto Morbach Neto em
depoimento prestado â Polícia Federal, em novembro de 1991,
contras os Senhores Paulo César Farias e Fábio Monteiro.
~,Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a eDcami~
n_bam â Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênClas;

_
.
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g) Requerimento n' 345, de 1992, no qual o Senhor Senan) Processo n• _14026191-0, que trata de transferência do
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro dos Transportes servidor Vivaldo Palma Lima, com proposta de Ato da Cernise -Comunicações, informações relacionadas com atividades a são Díiefora.
- 1•
cargo da Telebrás no que tange a telefones celulares..
ApOs debates, _os presentes assinam o respectiVo- Ato,
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encaro i- qüe vai à publicaçãó.
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênO Senhor PresLdente conc~ede a palavra ao Senhor Primeidas;
,
to Secretário, que submete à Comissão Diretora o seg':linte:
h) Requeririlehto n~ 349, de 1992, no qUal o Senhor Senaa) parecer favoráyel aos :eroce$SOs n<?s Q_246/93-3,
dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro_d!l. Economia, 20939/91-4 e 21147/91-4,_ oo qual conclui com Proposta de
Fazenda e PlanejamentO a remessa de informações sobre as Ato da Comissão-Direto_r~ ,que "Dispõe--sObre a realização
análises económicá-firiariceiras que justifíc3.r'âin·- ã- ãqiifsi:Çãó -do processo seletivo interno ·para ascensão funcional no ano
de parte do Centro Empresarial Varig, localizado em Brasília de 1992.:'_.
no Lote L, Quadra CN-02, do Setor Comercial N_orte., ..e.:rn
_ Após debates, os presenteS aprovam o Parecer e asSiUain
1991 e 1992, pela entidade de previdênda-privaâa Serprus.
o respectivo Ato, que vai à publicação;
Os presentes, após-exame, aprovam a matéi'ia e·a·encãfiü---~ti) parecer ao Processo n<? 4162192-7, que trata do paganharn à Secretaria-Geral da Mesa para as· devidas providên- mente de despesas com o curso "Qualidade de Gestão cias;
A Busca do Ap~rfeiçoamento Contínuo dos_Serviços.do_Sc;.'O,_~.:_
i) Requerimento ri" 350, de 1992, no qual o Senhor Senado Federal", no qual conclui pela utilização dos recursos do
dor Eduardo Su-plicy solicita ao Senhor Ministro d_ªs_Min._ru; ____ Fyns_~_n para fazer frente às despesas decorrentes. da re_alização_
e Energia a remeSsa de informações sobre as análises econômi- do curso. _
cc--financeiras que justificaram a a"cíúiSiçãO-de parte do centro
O parecer, após discussão; é aprovado.
Empresarial Varig", localizado em Brasüia:.no Lote L, Quadra
Em seguida, o Senhor Presidente passa a palavra ao SeCN-02, do Se to r Comercial Norte, em 19_91_~ 19_2_4_,__pelas nhorTerceiro SecretáriO", que apresenta as seguintes matérias:
entidades de previdênci~ privada PreViilorte, Valia e Petrus.
a) parecer favorável à aprovação da prestação de contas
Os preSentes, após exame, ápfovã.ril ã matéria é áencami- do Prodasen e elo Fundasen, relativa ao. primeiro- trimes~re
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên- de 1991 (Processo n' PD-313/91-2).
cias;
- ~-=,-c -Após discussão, o parecer é aprovado;
j) Requerimento n~ 351, de 1992,_ no _qual o Senhor Senab) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Mirlistro dQS Trans- d_o Prosaden_ e_ do Fu:ndas'l!n, relativa aq segundo _tr.i.tl1estre
portes e co·rnurtitáções â--re-mesSá de inforniaç-oes ~s_obie .;iS de 1991 (Processo n9 PQ-~77/9_1-~t
análises económico-finaricCiràs que justific·ãr·am-ã'áCilifSição·
Após discussão, o parecere aprovado;
c) parecer favorável à aprovação da prestação de contas_
de parte do Centr:O Empresarial Varig,localizado em Brasília
no Lote L, Quadra CN-02, do Setor Comercial_ Nçn:t_e, em
do Prodasen e do Fundasen. relativa ao terceiro trimestre
1991 e 1992, pelas entidades de previdência privada Postalis de 1991 (Processo_n' PD,817/91-0) •.
e Refer.
Após discussão, o parecer é aprovado;
Os presentes, após exa:me, aprovam a matéria e a- en~arnid) parecer favorável à aprovação da prestação de contas
nharn à SecretarHtwGeral da Mesa p~ra asd.evidasp~ovt~ê_n~_ do Prodasen e do Fundasen, relativa ao ·quarto trimestre de
1991 (Processo n' PD.cSS/92-8_). __
cias;
Após discussão, o parecer é aprovado;
k) Requerimento n~"352, de 1992, no qual o Senhor Sena~
e) parecer favorável à solicftaçãQ de .. res~árcini~ptó de
dor Nelson Wedekin solicita ao Senhor Ministro do D<:senvolvimento Regional informações sobre a sitUitÇão- dQ -co-n}unto
despesas médico-hospitalares realizadas pelo ex-SenadorJosé
de obras de contenção das cheias da Ba.çia_ do RJ9 }i!J_j3C-- -- Bernardino Lindoso (Processo n? 4955)92-7).
Após discussão, o parecer é aprovado;
Os presentes~ após exame, aprovam a· inateria e a en-éamin parecer contrário _ao processo n~ 6879/92-6, em que
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providêno Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
cias;
Defesa Nacional solicita a emissão de passagens e pagamento
de diárias ao Senhor Deputado Jacques Arnold, para a realizaw
1) Requerimento n~ 353, de 1992, no qual o Senhor Senação de urna exposição no Senado Federal s_obre o Sistema
dor Márcio L.açer.d.a $Olic_it~_ ÇJ.o Seohor MiiJi~trR 4Q_J:r~l;t,a~h2
e Administração inTormações _sobre o GrUpo Especial para - P3rlarileritar Inglês, concluindo pelo arquivamento do proFiscalização da Regulamentação Profissional do A~fOIJªut~,. cesso e que, doravante, aos pedidos dessa natureza seja dado
da ProfisSão ae Aeroviário e OUtras· prõflSSo€Çfêgulã.menw - õ"fratãmento préiposto por absoluta escassez: de recursos_.
Após discussão, o parecer_ é aprovado.
tadas.
Dando r.r~"'tinuidade à reunião, o Senhor Presidente conOs presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamicede__ a pala•da ao Senhor Quarto Secretário, que apresenta
nham à SecretariaMGeral da Mesa para as devidas providênao exame dos presentes os seguintes assuntos:
cias;
a) parecer favorável à aprovação da prestação de .contas_
m) Requerimento n-?370, de 1992, no qual o Senhor S_enado Cegraf e do Funcegraf, relativo ao segundo trimestre de
dor Jonas Pinheiro solicita ao Senhor Ministro _9a_ A:gri~u!!.!II_a_ .1991 (Proces.o no 1058191-6).
.
e Reforma Agrária inTormações atinentes aos Editais n"'~ 3/91~
Após discussão, o parecer é aprovado;
do DNOC.S, e 50191, da Codevasf.
b) parecer fav_oráv_el à aprovação da preStação de contas
do Cegra~ e do Funcegraf, relativo ao terceir.o _triinest_re _ãe
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a: encami1991 (Processo n' 1503/91-0).
nham à Secretaria-Ger(!l_ Qa Me.sa. para as devida_s providên-----Após discussão, o parecer é_ aprovado.
ciã.s;
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Com a palavra, _o Senhor Senador Meira Filho, Suplente
da Comissão Diretorã',-ã-presenta as seguintes matérias:
a) parecer ao Processo n" 1616/92w7, que trata da aprovação de minutas-padrão para os Cófitratos de credenciamertlo
de profissionais e entidades prestadoras -de serviços de saúde
do Sistema Integrado de Saúde ,(SIS), no qual conclui com
apresentação de Proposta de Ato da Comissão Diretora indicando as medidas e normas complementares necessárias- à
formulação dos contratos para õ SIS.
Os presentes, após debates, aprovam o parecer a assinam
o- respectivo Ato, que vai à publicaçã-o;
b) Processos n~ 213n7, 8881187-1 e 7400/91-8, dos quais
havia pedido vista em reunião anterior, que trata de solicitação
de João Batista da Silva, ex~servidor do Cegraf, de revisão
da pena de demissão que lhe foi aplicada, com parecer favorável do Relator, Senhor Terceiro Secretário, apreseiitando voto
contrário ao parecer do Relator.
Após debates, a Comissão Diretor3: decide pela aprovação do voto e rejeição do parecer do Relator.
Por fim, a palavra é ConCedida ao Senhor Diretor-Geral,
que submete à apreciação da Comissão DiretOra as seguintes
matérias:
a) decisão favorável do Senhor Presidente, ad referendum da Comissão Diretora, em ~~ediente do Senhor Coordenador-Geral designado para acompanhar as atividades da
Conferência Rio-92, solicitando autorização para adotar providências quanto a hospedagem e transporte dos Senhores Sena~
dores que participarão do evento.
Após discussão, os presentes referendam a decisão do
Senhor Presidente;
b) decisão favorável do Senhor Presidente, ad referendum da Comissão Diretora, no· Processo n9 6373/92-5, em que

o Grupo Brasileiro da União Interparlamentar solicita crédito
suplementar destinado a custear as despesas com a Conferência Interparlamentar do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a realizar-se em BrasOia, no mês de novembro de 1992.
Após discussão, os presentes referendam a decisão do
Senhor Presidente;
c) proposta de Ato que ''Altera o Ato da Comissão O iretora ns> 30, de 1989, e dá outras providências" (Processos
n~

1958/90-9 e 6570/92-5).

.

·

Os presentes, após debate, aprovam a proposta e assinam
o respectivo Ato, que vai à -publicaÇão;
d) processo n9 11605/91-0, que trata de transferência da
servidora Liége de Sousa Salgado.
É designado o Senhor Terceiro Secretário para relatar
a matéria;
e) processo n' 10256/91-1, que trata de transferência da
servidora Nina Lúcia de Lemos Torres.
É designado o Senhor Terceiro Secretário para 'relatar
a matéria;
O parecer do Senhor Segundo Vice-Presidente favorável
à Proposta de Ato da Comissão Diretora que "Altera os A tos
no;-s 37, de 1991, e 9, de 1987, referentes aos Pecúlio dos Servidores do Senado Federal e dá outras providências".
Os presentes, após debates, aprovam o parecer e assinam
o respectivo Ato, que vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às dezenove horas, pelo que eu, Manoe~
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à Publicação.
Sala da Comissão Diretora, 9 de junho de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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que o Governo--do EstadO do Rio de Janeiro, possa contratar operação de crédito, para os fins que especifica:

1.1 -ABERTURA

1.2.6- Discursos do Expediente
1.2-EXPEDIENTE
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Razões
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República da apresentação de projeto de lei que dispõe sobre o reas.
_sentamento de habitantes e trabalhadores em imóvel rur~l
- N~ 223,224 e 225 (n<"207, 208 e209/92, na origem), ~desapropriado por necessidade ou utilidade pública.
de agradecimento de comunicações.
~
~ ~- -~ SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA_ Proposta
de autoconvocação do Congresso Nacional no período de
1.2.2- Parecer
julho pelas razões que expende.
Referente à seguinte inatéria_:_
O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Epitácio
- Pfojeto de Lei do Senado n'? 360/91, que altera siste- Cafeteira a respeito da cOnvocaçãO extraordinária do Conma de contagem de antigüidade de ex-oficiais--da reserva gresso Nacional.
SENADOR MAGNO BACELAR- Custos da agrique participaram da Campanha da Itália.
cultura brasileira. Descumprimento por parte do Governo
do Orçamento da União aprovado anualmente. Fechamen1.2.3 - Leitura de projeto
to
da Ernbrapa no Maranhão.
9
-Projeto de Lei do Senado n 86/92, de autoria da
SENADOR VALMIR CAMPELO- Eventos conSenadora Marluce Pínto, -que conCede isenção do Imposto
clusivos da Conferência EC0-92.
sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Encaminhan,
tratores e implementes agrícolas, por pequenos e médios do à Mesa projeto de decreto legislativo revogando a Portaagricultores.
ria n~ 128/92, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que disciplina a inspeção do leite.
1.2.4 - Oficio
- N• 12/92, do Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, comunicando a rejeiçãO do
Projeto de Lei do Senado n~' 360191, que altera sistema
de contagem de antiguidade de ex-oficiais da reserva qõé
participaram· da campanha da Itália.

1.2. 7 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 87/92 de autoria do
Senador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em imóvel rural desapropriado por necessidade _ou utilidade pública.
7

1.2.5- Comunicações da Presidência '·
1.3- ORDEM DO DIA
-Abertura de prazo de cinco dias para interposição
Projeto de Decreto Legislativo n• 27/92 (n' 30/91, na
de recurso para que o Projeto de Lei do Senado n'? 360/91,
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
seja apreciado pelo Plenário.
.
_ --Recebimento do Ofício n9 890/92, ·ao Presidente a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruanã Ltda.,
do Banco Central do Brasil, solicitarido autoriza_ção para · para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia na cidade de Barra do Garças, Estado 'cte Mat_Q _Gross.o. _de- âmOito 1ocal na cidade de Souto Soares, Estado da
Votação adiada por falta de quorum.
Bahia. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Decreto Legislativo n' 28192 (n' 31192, na
Projeto de Decreto Legislativo n• 35192 (n' 57191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explor~r permissão à Sociedade Rádio Sào José_ Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Cas_tJ,_- ___serviço de radiodifusão sonora na cidade de Erechím, Estalhos, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por do do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de
falta de quorum.
quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 2919? (n' ~7191, na
Projeto de Decreto Legislativo n' 36192 (n' 59191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda .• para ex- permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar servipiorar serviço de radiodifusão sono_ra na cidad_e de Aracati, -- ço de radiodifusão sonora na_ cidade de Mutuípe, Estado
Estado do Ceará. Votação adbJ;da por falta de quorum.
da Bahia. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto L,egislativo ri• 30192 (n' 48191, na
Projeto de Decreto Legislativo n• 37192 (n' 70191, na
Cârriai:a dos Deputados), que aprova o ato que outorga Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
permissão à Rádio SoCiedade de Cerro Azul L~_Qa., para a permissão outorgada à Rádio Stéreo- Pérola de Birigui
explorar serviço de radiodifusão sonora ·na cidade de Cerro, FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta em freqüência modulada na cidade de Birigui, Estado de
de quorum.
São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 31192 (n' 49191, na
Projeto de Decreto Legislativo n• 3SI92 (n' 74191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga CâmáÍ"a dos Deputados), que aprova o ato que outorgã
concessão à Televisão Rio Formoso L~da., para -~Xf!l~a~ permissão à: Rádio FM do Barro Ltda., para explorar serviserviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de ço de radiodifusão sonora na cidade de_ B_arro, Estado do
Jataí, Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quo~ Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
rum.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 39/92 (ní> 75/91, na
ProjetO de Decreto Legislativo n\' 32192 (nQ 50191 • na ·Câmara dos Deputados), que aprova o ato _que outorga
. - à Rád'10 C .
d C - B "t L d
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão à Rádio Oube de Votuporanga Ltda., para permtssao
actque e apao om 0 t a., para
V
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Capão
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de o tu- Bonito, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta
poranga, Estado de São Paulo. Votação adiada, por falta . de quorum.
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n\' 33/92 (ní> 52/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato _que outorga
permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda_., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 34192 (n' 55191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ·ato que outorga
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média

Projeto de Decreto Legislativo n\' 40192 (n\' 88/91, na_
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora na ctdade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 41192 (n' 89191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
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de Juazeiro, Estado da Bahia._ Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 4219'2 (n' 90/91, na
Câmara dos D.cputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para expio~
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado Q.o Rio_ Grande do Sul. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 43/92 (n' !02191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Ipirá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora na cidade de Ipir~. Estado da Bahia.
Votação adiada po-r falta de. quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 44/92 (n' 121191,
na Câmara dos Pc;:putados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádip Princesa do Vale Ltda .• para explorar
serviço de radiodifUsão sonOra na cidade de Itaobim, Esta~
do de Minas Gerais. Votação ad~ada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 45/92° (n' 131/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüê.nciâ.-~tnóâulada na cidade
de Man1ia, Estado de São Paulo, Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 47/92 (n' 73/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Vila Real Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na -cidade de ltuiutaba, Estado de
Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 48/92 (n' 92/91, na
Câmara dor Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão-outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO-sonora
em onda média na cidaçie de Feira de Santana, Estado
da Bahia. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 49/92 (n° 93/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova ,
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Ríó Brilhante
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-sl.ó sonora em
onda média na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato
Grosso do Sul. Vot~ção adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n1' 29/91, de autoria- do S~nador
Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários para a
realização de reuniões ordinárias das" ComiSsões Permanentes. Votação adiada por falta de quorum, ápós pareceres
de Plenário sobre a emenda.
Projeto de Resolução n 9 25/92, que autoriza a Repú~
blica: Federativa do Brasil a ultimar a contratação de opera~
ção de crédito externo, no valor de sessenta e um milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, novecentgs -e setenta'" e -um-dólares norte-americanos, destinada a financiar, parcialmente, a importação de helicópteros, ferrame-ntal e treinamento de pessoal, para o 1" Batalhão de Helicópteros,
no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército.
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Cãmara n' 40/92 (n' 2.629/92, na
Casa de origem), de iniCiativa do Triburial Superior do
Trabalho, que altera a composição e a Oi"ganização interna
do Tribunal Regional do Trabalho !ia 15• Região, com
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sede em Campinas - SP, e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de quorum para votação de
requerimento de que depende.
Projeto de Lei da Câmara n' 46/92 (n' 2.627/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho·, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal -Regionàl do Trabalho da 10• Região, com
sede em Brasília- DF, e dá outras providências. Di_scussão
sobrestada por falta de quorum para votação de requeri~
menta de que depende.
Projeto de Resolução no 7/92, de autoria do Senador
Iram Saraiva, que dispõe sobre limites globais e condições
para as operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e
estabelece limites e condições para concessão de garantias.
Retirado da pauta.
Ofício- n9 S/7, de 1992, relativo a pleito do Governo
do Estado do Río Grande do Sul, para que possa emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, "Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
- LFf~RS, vencíveis do segundo semestre de 1992. Retirado de pauta.
Projeto de Lei do ~e nado n1' 173/91, de autoria do
Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade
de imprensa, de opinião e de informação, disciplina ares~
ponsabilidade dos meios de comunicação e dá outras provi~
dências. Retirado da pauta.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 1/92, de autoria
do Senador EpitáCio ·cafeteira, que acrescenta alínea c
ao inciso III do art. 150 da Constituição Federal. Em fase
de discussão (4~ sessão).
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Con_c-lusõeS dos trabaibõs da Com"isSão MiSta de Inquérito destinada a avaliar as éâusas do _atraso técnico~científico nacional.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Criação da
Conab e suspeitas de irregularidades na administração deste órgão.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 -ENCERRAMENTO

2- RET!FICAÇÃO
-Ata da 3• Sessão, realizada em 19-12-91
3- ATOS DO PRESIDENTE
~ N~

239 a 246, de 1992

4- COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
-Seminário" A Infra-Estrutura Nacional", realizado
em 18 e 19 de março de 1992.
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.
.
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SUMÁRIO DA ATA 209• SESSÃO
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DET991

RETIFICAÇÃO

Projeto de Lei da Câmara n' Í08191 (n' 1.991189,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo
a criar uma escola agrotécnica federal no Município

de
Na publicação do Sumário, feíta no DCN-Ser.ãQ
I I - de 22-11-91, página n' 8143, 1• coluna, no · .m
1.2.3 - Ofício do Sr. 19 - Secretário da Câmara
dos Deputados.
Onde se lê:

Araguaían~...

..

-

Leia_~se:

Projeto de Lei da Câmara n' 108191 (n' 1.991189,
na Casa de origem). que autoriza o Poder Executivo
a criar uma escola agrotécnica federal no Município
de Araguaína, .....

Ata da 1173 Sessão, em 15 de junho de 1992
za Seso;ão I .egislativa Ordinária, da 493 I .egislatura
Presid~ncia

do Sr. Mauro Benevides.

ÀS 14 JTORA9 1' .10 MINliT09. AC'llAM 9P PRPST!N11'~ O~ .~RS. Sl'NA1JORJiS:
.

PARECER
PARECER N> 174, DE 1992

("~sar

Alexandre CoSia - Carlos DeTarli -

Dia.• -

Dario Pereira - Elcin Álvares - Hneas. Faria - Fpitác.-io
Cafeteira - Francisco l:{oiiC'mhcrg - Oarihaidi Alves - Ger~
sem Camata - GuilhL'rJJK.• PalrrK"ira - Jona.,. Pinhc-iro - José

Paulo lli•ol- José Ri<'ha- Jula~y Magalhão• -I ourivalllaptisla- Magno Ha,-elar- Manstictu Ul' l.avor..:. Marlure Pinto - Mauro BenrvidC's - Nabor Júmor - Ncv Maranha.o -

Rachió Saldanha llerzi.

·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores.~Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura dó Expediente.
É lido o seguinte:
- ---

EXPEDIENTE
MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de Comunicações:

N' 223, de 1992 (n" 2rJ7192, na origem). de 5 do corrente,
referente às matérias constantes da Mensagem CN n'! 15, de
28 de maio de I 992;
w 224, de 1992 (n" 208192, na ongem), de 5 do corrente,
referente às matérias constantes da Mcnsagel.Jl CN n\' 16, de
28 de maio de 1992; e
N' 225, de 1992 (n" 209192, na origcm),'deS do corrente,
referente às matérias constantes das Mensagens SM n~~ 80
e 81 e 29 de maio de 1992, respectivamente.

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nado~
nal sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 360, de 1991,
que "altera sistema de contagem de antiguidade de exOficiais da Reserva que participaram da Campanha
da Itália".
Relator: Senador Lucídio Portella
De autoria do ilustre Senador Maurício Corrêa, é submetido a esta Comissão, em grau de decísão terminativa, o pre~
sente Projeto de lei, que objetiva a contagem de antiguidade
para fins de promoção, a partir da data em que os ex-Oficiais
da Reserva de 2~ Classe, que participaram da Campanha da
Itália, foram promovidos ao último posto da reserva de 2•
class_~ e fazendo jus aos proventos dos novos postos.
__ Dispõe· o Projeto:

"Art. 1~' Os ex~Oficials da Reserva de 2~ Classe
que participaram da Campanha 'da Itália e que, tendo
revelado conduta excepcional nos campos de batalha
e no esforço de guerra, foram incluídos definitivam~nte
no serviço ativo das Forças Armadas, após a conclusão
dos cursos regulamentares, contarão antiguidade, para
fins de promoção, a partir da data em que foram promo~
- vides ao último posto da Reserva de 2~ Classe, fazendo
jus aos proventos dos nossos postos.
Art: 2~ A pr~set:t_tele:i_ e_q_trarª_em_~ig_q_r _@_d_ªt_a __
de sua publicação, revogadas as disposições em contrá~
rio."
. - ----:-Como ~-e observa o que prescreve o art. 19 , a contagem
de antiguidade, a que ele se refere, resulta em promoções,
em ressarcimento de preterição, dos Ofíciais Subalternos d~
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Reserva de 2~ Classe que foram aproveitados no serviço ativo
do Exército, nos termos--do DecretoMLei n\' 8.159, de 3 de
novembro de 1945 e. portanto, já na in3tividade.

Em conseqUência desses aspectos arrolados, o projeto
em tela, além de acarretar um pesado ônus para a· União,
contraria toda a sistemática de contagem de tempo de serviço,
até então adotada, uma vez qoe a apuração do tempo de
serviço a partir da data em que foram promovidos ao último
posto· da reserva de 2~ Classe, significa-que o tempo que passaram em atividades civis, mesmo sem vínculo com o serviço
público, será contado pára aquele efeitO, o que não é conveniente.
Finalmente cumpre salientar que esta proposta ao implicar em aumento da remuneração do servidor público milítat
da União, extrapola a esfera de atribuições desta Casa, haja
vista o que- prescreve as letras a e c do inciso II do parágrafo
único do art. 61 da Constituição Federal.
Ante o exposto acima, somos pela rejeiçãO do Projeto
de Lei do Senado n'' 360, de 1991.
Salá das Comissões, 11 de junho de 1992. - Irapúan
Costa Júnior, Presidcinte -Senador Lucídio Portella, RelatOr
- Chagas Rodrigues - Nabor Júnior - -Lourival Baptista
- -José Richa - Marco Maciel - Hugo Napoleão - ·Ronan
Tito~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~O Expe'
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr'. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE 1!192
Concede isenÇão dó Imposto sobre }'Í!odutos In:dustrializados - IPI, na aquisição de tratares e iJJJplemenfos agrícol3s, por pequenos e médios agricultores.
o·corigresso Nacional decreta:
Art. 1~ São isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, os tratares e implementes agrícolas, de
fabricação nacional, quando adquiridos por:
I - pequenOS e médios agricultores. para uso próprio
e de sua unidade familiar;
II- sociedades cooperativas constituídas, exclusivamente, por pequenos e médios agi'icultores.
Parágrafo úhico. Fica assegurada a manutenção do cré;-.
dito relativo aos -insunl.os- utilizados na industrialização dos
tratares e implementas agrícolas, saídos com isenção, desde
que o estabelecimento industrial, ou o a ele equiparado, conceda desconto equivalente no preço respectiVo.
Art. z~ A isenÇão nesta lei é concedida uma ijniça vez,
observadas as seguintes condições:
I - para os pequenos e médios agricultores, na aquisição'
de um tratar e-de uma unidade de cada implemento agrícola,
por beneficiário;
II -para as cooperativas de pequenos e médios agricultores, na aquisiçãd- de um tratar e de uma unidade de cada
implemento agrícola, para cada um de seus associados. desde
que estes não utilizem, diretamente, a isenção.
Parágrafo úiliCo. O direito à isenção concedida nesta
lei será restabelecido, durante o prazo de sua vigência, na
seguintes hipóteses:
a) caso comprovado de furto ou roubo;
b) sinistro qUe ·acarrete -a-pe-raa completa do bem:

Terça-feira 16 4779

c) avaria que torne_ impossível a utilização do bem, para
uso agrícola.
Art. 3\' Em caso de falecimento do pequeno ou médio
agricultor que houver preenchido os requisitos desta lei sem
ter-se beneficiado da isenção nela prevista, é-assegurado aos,
herdeiros do de cujus o direito à aquisição. com o benefício
ist!ncional. do tratar e implementas agrícolas, desde que utili~
zados para uso próprio e da unidade familiar.
Art. 4~ A isenção será reconhecida pelo Poder Ex.ecutivo, mediante pedido do interessado, instruído çoma.comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nesta lei.
AJ1 .. 5" A alienação do bem adquirido com o benefício
concedida nos termos desta lei. antes de .três anos contados
da dat.a de sua aquisição, a pessoa que não satisfaça os r'eqUisitos e as condições nela estabcle_cidos, acar:r~tará o pagamento, pelo alienante, do valor do. tributo que houver sido
dispensadp. monetariamente atualizado.
Parágrafo único. A inobservância do_disposto_ neste artigo sujeita, ainda, o alienante ao pagamento de_ m·ulta e juros
itloràtóriOs_, previstos na legislação .e.m yigor para a hipótese_
de fraude na falta de pagamento_ d~ impostos. devido ..
.Art. 6" A legislação do Imposto sobre PrOdutos In~m;
trializados aplica-se, no que couber, à isenção Côn"ci::dida nesta
lei.
Arr. '7" O Poder ExecutiVo regulamentará~ eÍn Ú.inta
diàs,. o· disposto nesta lei.
·
·
Art. s~ Esta lei entra em vigor na da de' sua publicáção; ·
com vigÇ"Qc;ia até o útimo dia do exerçício financeiro sçguinte.
Art. C}' Revogam-se as disposições- eril-coiltrárío.
JustificaçãO
A carga tributária, no Brasil, es~á mal ~i5Úibufqa'e. orie'ra-,"·
injustanl.énte, setores da economi,a que deveriam ser ·prote- ·
gidos.
·
~
··
É o caso do nosso setor agrícola, enquanto seus concorrentes, no mercado externo, beneficiam-se,-aülda fortemente,
Qe subsídios fisc-ãis assegurados por diversos· países desenvolvidos.
A Constituição vigente, no art._ 150, inciso II, veda "'ins.ti.tuir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão
cte o_c~pação profissional ou função por eles exercida ... "
Pe te.mpos em tempos, a União vem concedendo isf:mção
do Imposto_ sobre Produtos Industrializados- I PI,' para aquisição de veículos destinados ao transporte autônomo de passa~
ge"iiOs-(táx~s). Foi o caso dos diplomas legais adiante indicadoS:
Lei n'7.416, de 10 de dezembro de 1985;
·
Lei n' 7.613. de 13 de julho de 1987;
Lei n' 8.000, de 13 de março de 1990;
Lei n' 8.199, de 28 de junho de 1991.
No ~m.bito da competência legislativa tributár~a dos Esta- _
dos, e· mediante convênios, também tem sido concedida isenção do Imposto sobre_ Circulação de Mercadorias.
O presente projeto de lei visa a concedecisenção do
IPI na aquisição de tratares e implementas agrícolas por pequenos e médios agricultores, ou por suas cooperativas.
Esta Proposição, que se afigura justa e Oportuna, inspira-se na legislação citada. Introduz, entretanto, no ·ar.t. 3~ ,.
norma expressa para que o benefício isencional possa vir a
ser usufruído pelos herdeiros do agricultor falecido antes de
obter a isenção pretendida, à semelhança do previsto nas Ins-,
truções Normativas _da Secretaria da Receita Federal n'' 73,
de 8 de maio de 1986 (item 3), e n' 103, de 29 de julho

de 1987 (item 2,2), para o motorista profissional. É que se
trata de matéria reservada à lei. nos termos _dos arts. 97.
incíso III, c lll, inciso I e II, do Código Tributário Naêional
(Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966), que tem status
de lei complementar (CF, art. 146, lll).
É, pois, de esperar que os ilustres pares venham a acolher
e, se possível, aperfeiçoar o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1992.- Marluce Pinto.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL __
Art. 146.
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por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte !_Scola!_ ~_dá _outras pro~dêndas. _
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Instrução Normativa n'-' 73, de 8 de maio de 1986
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
:{nstrl!~ão Norf!l:;ttj_y~_ -:a" lP~'= t:!-~-~9 d~~~Lh9_ de=!98]_
(A Comissão de Assunros Ecónomicos- Decisão Terminativa.)

o SR. PRESÍDENTECM~urq íf<,QC:vidÇ,Y::- .Qprojeto
que acaba de· ser lido será puhlicado e remetido à comissão

Cabe à lei complementar:

co~petente.

III -estabelecer normas gerais ctp _~até!iã ~e_lt:gislação
trihutána, e:,rcdalmente sobre:
__ -~--a) definição de tribut·.•s e de suas espécies, bem como
em relação aos impostoS "discriminados nesta CõiiS:tihlição.
a dos respectivos fatos geradores, bases_ de calculo e contri~
buintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao _ato coopérativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
•• • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' • • • • • ' ' • ' • " <> •

•-~--

•-•

·~ < ' • • • ~·-·~~--~~"=""--~"·-r·-·

••••

·~

'•'

~"

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aoS Estados, ao Distrito
Federal e aos MunicípioS:
I I - instituir tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente, proibida qualqUer' diS~
tinção em raião- de ocupação profissional ou_ furição Por.eles
exercida, independentemente da denominação _jurfdica dos
-- --- ---rendimentos, títulos ou direitos;

LEI N' 7.416, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1985
Concede isenção do Imposto sobre ProdutOs lndus~
trializados IPI, na aquisição de automóveis de passa~
geiros, e dá outras providências.

LEI N' 7.613, DE 13 DE JULHO DE 1987.
Concede isenção do Imposto sobre Produtos lndus~
trializados - IPI, na .. quisição de automóveis de· passa~
geiros, e dá outras providências.

LEI N' 8.000, DE 13 DE MARÇO DE 1990
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, na aquisição de automóveis de passageiros, e dá outras prOl'idências.
LEI N' 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI na aquisição de automóveis para utiliza~
ção no transPorte autônomo de passageiros, bem como

Sobre a mesa, ofício· qtie será lido pelo Sr. 1'·' Secretário.
_.- _ Ê liçlo o ~eguinte
_ _____ ___ _
_
--COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
-E DEFESA NACIONAL

OF._ri!im·
· Serihor ·Presidente; ·
- Nõs termos do § ,3~ d9 .artigO 91 ,do R€:giitientõ Interno,
com a I'edação dada pela Resolução n''l8. de 1989, comunico
a V. Ex~ que esta Comis_são rejeitou o PLS n~ 360, de 1991,
''que altera sistema de contagem de antiguidade de ex~oficiais
da Reserva _que participaram da Campanha da Itália", conforme relatório apresentado pelo Senhor Senador Lucídio Portdla.
·
··
·
····· ·· · ·'
. _·N_a~p'oftunjdade, ieJ!OV() -a
E~~.' IJl~.~~- ProtC~(o~ :~e
e_le:vada estima e _conside_ração._ Se_na_dor lrapu~n Costa Júnior,
Presidfnte.
· '

v:_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com rde- __
rência ao -~xp_~die(lte que '!Cª"J?ª-- g~_ ~e[- JJd~, a Pr~gp-=-~_Q_c_iª
conilinica ào PfeOái-10 que, nOs-termos- do arC9T:-~§S3~-a=
--:)~ do Regimento Interno, abrir~se-á o prazo de cinco dias
úteis para interpo-siÇão de recui'só"~ por uni déCimo d-a compo~
sição da_Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n" 360,
dé 1991, seja apreciado pelo Plenário.
Esgót:ado esse prazo, sem interposição de recursos. a ma~
téria, por ter sido rejeitada pela referida Comissão._Sérá.ar(J.ui~
·vada.
Q .SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~)- ~-A Presidência recebeu, do Presidenle_ do -_Bªncó Central do__ Bna.sil.
o Ofício n~ 890!92, de 11 do corrente, solicitando, nos termos
da Resolução n~ 58, de 1990, do Senado Ft:deral, autorização
para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro possa contra~
tar operaçãO de ·crédito, para os fins que-especifica.
·
A matéria Será despachada à Comissão de _Assunto_s Eco~
nômicos, para ser' anexada aO Ofició 11."-Sfll, de.l9~2 .. -.~.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo _apalavra ao nobre Senador Mansueto de_Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronuncia- o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} --Sr. Presi~
-dente, Srs. Senadores, estou apresentando à Mesa do Senado
Federal, projeto de lei que dispõe sobre o reassentamento
de habitantes e trabalhadores em imóvel rural, desapropriado
por necesSidade ou utilidade pública.
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Esse projeto é apresentado sob a seguinte justfficaçâo:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•
DE 1992
Dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade pública.
O Congresso· Nacional decreta:
Art. 19 Todos aqueles que habitam e trabalham diretarnente o imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade pública incluindo-se os pequenos proprietários, os posseiros, os assalariados, os ·parceiros, os arrendatários e assemelhados, além das indenizações a que fazerri jus, serao-reassentados pelo expropriante em outras áreas que ofereçam as mesmas condições de fertilidade e situadas, de preferência, no
,
.
mesmo município ou região.
Parágrafo único. A aUtorização para proce-der- a desapropriação de que trata este artigo será efetuada após a aprovação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do projeto de reassentamento doS o_cupantes
do imóvel desapropriado.
Art. 2~ A indenização das benfeitorias realizadas pelos
posseiros, arrendatários, parceiros e assemelhados será entregue a eles diretamente pelo exproprian_te e_ 1;1ã0 atr~vés do
proplietárió- do imóvel expropriado.
Art. 39 C3fàcteriz3.d0-o nãO cumprimento do disposto
nesta Lei, aqueles que habitam ou trabalham diretamente
o imóvel rural desapropriado, incluindo~se os ·pequenos proprietáriõs, posseíi"os, assalariados; -parceiros, aúen-aatários e
assemelhados poderão impedir a entrada do expropriante na
propriedade, nos termos do art. 502 do Código CíVil, -ou propor ação judicial destinada a impedir a ocupação e uso ·do
imóvel desapropriado.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na- data de· ~u_a· fnibi~
cação.
Art. 5~> Revogam-Se as disposições e"rii Cóiltrãfío·.Justificação
A Constituição Feder3.1 de 1988, em seu art. 22, inciso
II, diz que compete exclusivamente à União legislar sobre
. ..· . . ' .
desapropriação. . . . . . . . . .
Já o art. 5~', inciso XXIV, dispõe que ''a. lei estábelecerá
o procedimento para desapropriação por necessidade ou utili- ~
dade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia'
indenização em dinheiro, res·salvados os casos previstos nesta
ConStitUição".
- _
A desapropriação por interesse social para fins de. reforma
agrária está disciplinada no Capítulo III da Carta Magna (arts.
184 e seguintes).
Infelizmente a maioria das desapropriações por utilidade
pública tem desagregado comunidades rurais e agraVado_ o
·
êxodo rural.
A constatação é de que as desapropriações por utilidade
pública quando não promovem o reassentamento causam a·
total desagregação- da força de trabalho ali residente, gerando
verdadeira situação-de calamidade pública.
Nosso projeto objetiva proteger as populações que trabalham nos imóveis rurais desapropriados. Além das indenizações a que têm direito, o Estado deve assentá-las em áreas
adequadas, com os mesmos padrões de fertilidade e no mesmo
município ou região.
O órgão competente do governo aproviirá·õ·--projeto de
reassentamento e a indenização será paga diretamente aos

Terça-feira 16

4781

posseiros, arrendatários, Parceiros ou assemelhados~ e não
através do proprietário do imóvel desapropriado.
Faculta ainda a proposição que, nos termos do art. 502
do Código Civil, as famflias que habitam no local e trabalham
o cultivo da terra possam manter-se na área expropriada caso
o processo de desapropriação não cumpra as determinações
da Lei.
Estas as razões- do projeto para o qua1 contamOs com
o apoío dos ilustres congressistas.
Sala das Sessões,
de
de 1991. -Senador
Mansueto de Lavor, PMDB-PE.
Esta a justificati_va, Sr. Presidente ~ Srs. Senadores, do
meu projeto de lei, que visa o reassentarnento de trabalhadores e de pequenos proprietários rura1s, que estão sendo,
em todo o País, obj_eto de êxodo, pelo desalojamento, em
Junção de. desapropriação para fins de obras plíblicas.
O Sr. Magno Bac-elar- Peririite"-ine V. Ex' um aparte.
nobre Senador?
OSR. MANSUETODE LAVOR- Tem V. Ex·' o aparte.
eminen.te Senador Magno Bacelar.
- . O Sr. Magno Bacelar- Inicialmente, quero cumprimentá-lo pela oportunidade do projeto, tendo em vista o seu alcance social. Temos visto, ao longo do tempo, que essas desapropriações acontecem e, quase sempre, levam o trabalhador
rural ao desespero, ao abandono e ao êxodo rural, como
bem salientou V. Ex~ No meu Estado, o M<J.ranhão, por ocasião do assentamento do projeto, em Alcântara, os trabalha~
Pores rurais, que viviam quase sempre da pesca às margens
das praias, foram desalojados e colocados numa região onde
nada frutificã, meiO deserta e de solo árido. Também _acon~
teceu isso por ocasião da construção da Barragem de Boa
Esperança e, recentemente, em Tu_C:uruí- o Governo desaprOpria e não se incomoda com a sorte dos _trabalhadores
..que ali se encontram. Felicito, portanto. V. Ex\ pela iniciativa, conte com o nosso apoio. porque entendemos que esse
projeto é do maior alcance social e_faz justiça ao homem
do campo, sempre perseguido e de_salojado, quase nunca pelo
interesse social alegado pelo Governo. Parabéns a V. Exa
. . . O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Senador Magno Bacé~ar.
.:: ·
GOstaria de anunciar à Casa que este projeto não é uma
idéia nova. Já o havia apreSentado pelos idos de 1983, 1984,
·quando, então, detinha o mandato de Deputado Fedreal. E,
ele resultara da minha experiência no Vale do São Francisco,
tendo em vista grandes obras públicas, as barragens para a
produção de energia elétrica, que desalojaram milhares e milhares de famílias na .Bacia de Sobradinho ~antes em Três
Mari'as e então na Bacia de Itaparica. Ainda hoje existem
mais de seis mil faml1ias, representando quase 30 mil pessoas,
desalojadas pela última barragem construída pela Companhia
Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, no Rio São Francisco, para a produção de energia elétrica. A Chesf se encarregou do reassentamento dessas famílias, que eram consti~
tuídas por produtores rurais assentados às margens do rio,
na ilhas, em pequenas comunidades rurais, e até hoje não
cumpriu o seu compromisso para com os desalojados da Barragem de Itaparica, de reassentá-los em projetos de irrigação,
com tecnologia, assistência técnica-e crédito. Houve um acordo, durante um período, para que, enquanto ocorresse o reassentamento. eles ficassem percebendo dois salários mínimos,
por família, da Che_sf. Nem isso a Chesf vinha cumprindo,
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porque introduziu a figura do salário-referênCia, o que não entre o P~uaná e o vizinho ParagUai --vêem-se
teteV-is~O
corresponde sequer a um salário mínimo de hoje. Na Barra- imagens de pessoas recolhendo com o maior carinho cobras,
gern de Sobradinho cerca de 30 mil pessoas foram desalojadas, lagartos, pequenos macacos, ·como que numa defesa da natureprincipalmente trabalhadores rurais, pequenos proprietários za. Isso é muito importante, é fascinãnte-, "até, esse -Cuidado
e, ao invés de se procurar uma terra nas proximidades da de funcionários do Governo com os animais~ Estamos na data
região cm que estavam aculturados e acostu:rlladoS~ forain POsterior ao encerra mente) vitoriOso- ct3. ~_c_q~92 e _d~.wemOS
levados, num verdadeiro êxodo bíblico, para o Oeste da Bafiiã, registrar o trabalho e a dedicação dos ecologistas.
para uma localidade chamada Serra do Ramalho, onde se
Está sendo construído em Brasília um rvf_etrô e IJ.a área
estabdeceram, muitos não se adapt::tram e a metade teve que das estações ocorre um devastamento considerável de árvores,
retornar.
_ãlgumas_das quais já vintenárias eStão sendo arrancadas. Mas
Mas a situação mais dramática em termos de desalojados a Administração do Distrito Federal explica que, de acordo
por barragens l! por obras públicas do Governo é na Barragem com tecnologia própria, as árvores são retiradas com as raízes
de Tucuruí. Dias atráS participei de umá reunião da Comissão para reimplante posterior, em condições que possam se adapde Minas c Energia da Cãmara dos Deputados, e ouVi depoi- tare reviver.
_Q_ll_€:r€:nws re~lm~Me_acr_eclit-ªL_!lisso. l'iã_o '!C::hJlffiQS que
mentes de diversas lideranças do Movimento Nacional dos
Trabalhadores Atingidõs por BariãgCil.S;-enúe-_Os.'.de]JoiiDeO.-- essas árvores serão retiradas para alimentar fogueiras de São
tos, os dos Srs. Cláudio Raidcmar, Presidente do SinJkato João~ Creio que até é possfvel discutir a obra, porque, de
dos Trabalhadores Rurais de Tucuruí, FulgênciO Manoel da certo modo, ela representa um transporte impórtante para
Silva, Coordenador do Pólo Sindical do Submédio São Fran- ------ª-CaPital Federal. Porém, esse _cuidado que se tem com as
cisco, João da Costa Nunes, ao Sindicã:io dos TiãbalhadOres árvores atingidas pelas estações doMetrô, retiradas com caute~
Rurais de Tucuruí, José Antônio Muniz, Coordenador do Jb: _p_o_!_ m--ªqu_i11,<1:S~_ para transplante, esse cuidado que se tem
Gepri, RicardO-Montagne, CoordenadOT-"dO-MCr\;iiriCiitQ-Na-- com as coQras e os lagar~os, quando das inundações- retiracional dos Trabalhadores Atingidos por Barragens, e Silas dos com rede,_ com tela para serem colocados em outros habiAugusto de Sousa, Gerente do Departamento do Patrimônio _tats-:-:- uão_ocorre__ com_a pessoa humana.
Imobiliário da Eletronorte.
Há uma Verdadeira tragédia _c-óin os atingidos pela BarraO Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rufais de gem de Tucuruí, foram reassentados às margens e.lá estão
Tucuruí prestou depoimento da maior hriportâncla. Segundo morrendo, juntamente com os animais e a sua produção agrfele, aquela Barragem construída no Estado do Pará, a maior cola, que é infinitamente menor. A produção pecuária está
hidrelétrica do Brasil, resultou em um lago-reservat6rjo_ q~ ql!ase a zero, em_ decorrênçia da extrem~_ poluição na Barra2.430 Km~, dos quais 240 inil hectares são cobeitõs POr- macró- genl de Tucuruí.
fitas, plantas aquáticas qUe fi:i."võ-rCCeln a prOliferaçãO -ae más~
No caso do rio São Francisco, onde não ocorreu prolifequitos. Em 1987, foi decretada a insalubridade da área, com ração de insetos e de mosquitos na barragem, tendo em vista
base em dados técnicos. Até então, nada foí"feitO p-aia modi- condições climáticas diversas, o que há é a deliberada vontade
ficar essa situação. Naquela época, uma pessoa ou animal de trabalhadores rurais, homens do campo, pequenos propriéestava sujeito a 500 ou 600 picadaS âC in-séiO/IiOiã;-nore-esta -- tãtros, como refii.glados de gtfefi"ã, como -_paleSfflfo_s-errttenças; ----- ----na faixa de 700 a 800 picadas de insetolhora, insetos como em acampamentos ou em agrovilaS inadequadas. Mais de vinte
a muriçoca mançônla, títelas, como chamam, a mu-tUCã C360 -mil pe-ssoas estão Sem prodUzir nos projetOs, ou naS projefãâas
verde _e a mutuca amarela, que exterminou todo_ o_ cria tório áreas doa Brígida e Carafbas, em Pernambuco, de Pedra Brandoméstico daquela população. No dia 4 de março de 1991, ca e borda do Lago de ltaparica. Isso significa cerca de trinta
foi decretado estado dc_cmergência, pela Prefeitura MuniciPal mil pessoas ainda sem condições de produzir, há cinco anos,
de Tucuruí, com base em laudo técnico, elaborado por várias por causa de uma obra pública que não teve a devida atenção
instituições de e_studo e pesquisa, como o Instituto Evandro de reassentar os atingidos antes mesmo de começar o projeto.
Chagas, a Universidade Fedreal do Pará, o Museu Paraense
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·creio na oportunidade
Emilio Goeldi, do qual tem um representante aqui, um etnó~ da presente proposta. Peço a atenção dos Srs. Senadores no
logo.
sentidQ_de que qualquer obra pública, barragem ou construção
Esse estado de _calamidade pública foi reconhecido pelo de grande porte, em imóvel rural que desaloje famílias e proGoverno do Estado_, que decretou estado de__ernergência, ten- dutores rurais não seja iniciada antes do reassentamento desses
do em vista as baixfssimas condições sanitárias e os prejuíZoS trabalhadores rurais.
É o que dispõe este meu projeto, que agora apresento
causados ao meio ambiente pela Barragem de Tucuruí.
Nada disso se comenta, Sr. Presidente, aqui, no Con- a V. Ex~
gresso Nacional. Sabe-se que a Barragem de Tucuruí, hoje,
Muito obrigado.
é urna grande fonte dl! produção de energia elétrica. A mesma
coisa se diz das barragens sucessivas qo rio São Francisco,
O SR. PRESIDENTE (Ma-uro Beneviâesr.:..:. Para uma a última em construção, que é a Barra_gem de Xingó.
ina~iável, concedo a palavra ao nobre Senador
comunicação
Não discutimos a importânCia da produção de energia EpitáCiO Cafeteira.
·
- · - ·
-· ·
elétrica para o desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste_
· ou para qualquer parte do País, o que se __ de_ve - é o que
O SR. EPITÁ_ClO.CAFETEIRÀ (PDC ~MA. Para covisa o meu projeto- é compensar um pouco os-danos sociais munkação inadivável) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
causados aos milhares de brasileiros desalojados por essas certa forma, Sr. Presidente, este assunto envolve o nome de
V. Ex~, porque li, hoje, em váriOs- jornais e reViStas; ·qu-e
obras públicas, principalmente pelas barragens.
__ _v. -~x: _~~tA y_(!__~Q!'~-I_1~i~q_ 9i_(!_n!~_dQ__gQ!_içj_4_riQ -~-que inclusive
Os eCologistas defendem as árvores e os animais,
te-rl.c:fvoltado a Brasília, antecipando até mesmo sua viagem.
çcorre uma inundação- a última foi na Barragem de Itaipu, para reunir-se com as lideranças partidárias.

quandO-
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Quero, nesta oportunidade, faz.cr um apelo a V.

Ex~

e

ao Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro Pinheiro:
o Regimento Interno do Congresso determina que no recesso
as Comissões de Inquérito não funcionem.
Na realidade, as indagações, as dúvidas, as perplexidades
que atingem a toda a população: os que são a favor _do_ Governo, os que são contra o Governo, os que são índifere"ntes
ao Governo, todos (luerem saber corno estão os nossos trabalhos na CPI, quem éstá com a razão, quem está difamando ...
não é possível que, nessa hora, o comportamento do Congresso seja posto em dúvida, pois muitos se pronunciaram
no sentido de que "a CPI não vai dar em coisa alguma"
e que "o CongresSo está evitando participa~ das apuraÇões".
Portanto, quero apelar para os dois -Prcsídentes: a V.
Ex~, que é Presidente do Congresso Nacional e do Senado
Federal, e ao Deputado lbsen Pinheiro, que é Presidente
da Câmara dos Deputados, para que se autoconvoque o Con~
gresso, a fim de que não haja solução de contin_uidade no
funciOnamento -da CP!._
Quero esclarecer que não tenho dúvida formada sobre
qual será o resultado, mas acho que temos de concluir essa
apuração. Se esse assunto não chegar ao Presidente da Repú~
blica ... precisamos dar-lhe um atestado de que Sua Exceléncia
não participou disso, caso contrário, teremos que tomar as
medidas que a legislação determina.
Quero, também, Sr. Presidente, deixar claro· que não
se trata do desejo de postergar o recesso, deixar para agosto
ou para setembro, em função das eleições municipais. Não!
Quero que o Congresso funcione em julho, em agosto, em
setembro e que continue funcionando para resolver problemas
da mais alta importância para este País.
O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. Exn um aparte,
nobre Senador?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Concedo a palavra
a V. EX'
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Epitácio Cafeteira, V. ExR traz à Casa a preocupação válida sobre o comportamento do Congresso Nacional com relaçãoà a_puração dos
fatos originados pelo famoso dosSiê Pedro Collo_r e -que a
cada dia se avoluma, já que as denúncias começ_a_m a .surgir
de todos os lados. Quinze di1;1.s antes da instal~ção, _eu_ havia
me pronunciado contra elas. Jamais Qisse.que.essa comissão
não daria em nada, porque respeito a_ Casa e acredito que
todos os Srs. Parlamentares têm compromisso com a Nação.
Entretanto, dizia eu da inconVeniência pelo número absurdo
de comissões instaladas - e hoje a iiriprensa também trata
disso -, da falta de recursos, pois o Senado é quem vem
arcando com todos os compromissos c despesas, da queixa
apresentada pelo Presidente da CPI de que já não existem
salas e, mais recentemente, a divulgação de que há necessidade
de se contratar um auditoria internacional. Acredito que, a
partir do momento em que se instalou essa comissão, devemos
reunir todos os esforços e sacrifícios, de Senadores e Deputados, no sentido de concluí-la, para podermos restabelecer
à Nação a credibilidade, a confiança e a tranqüilidade, uma
vez que, como disse V. Ex~. se o Presidente não está envolvido,
a Nação precisa saber disso, e, se co;tá, preciSam ser tomadas
as medidas cabíveis. Gostaria de advertir à Cas-a~ ãproveitando
o pronunciamento de V. Ex~, sobre as dificuldades e despesas
que estão sendo sugeridas e dizer que me oponho terminantemente à contratação de empresas estrangeiras, porque isSo
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seria um descrédito e_uma discriminação para com as empresas
brasileiras. O nosso País não está, corno insinua determinada
imprensa, envolto num mar de lama. Existem pessoas que
procederam mal e precisam de PuniÇão e pena, mas a abertura,
hoje, de crédito especial para contratação de auditoria exter~
na, no meu entender, representa discriminação para com as
empre·sas brasileiras e, sobretudo, urna demonstração internacional de que as nossas empresas não têm credibilidade para
os serviços a que se propõem. Era o aparte que gostaria de
fazer.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte
do nobre Senador Magno Bacelar.
Esclar_eço ainda, Sr. Pr~sidente, que, primeiro, não fui
subsc;ritor do pedido dessa CPI e, segundo, não pleiteei fazer
parte_ da CPI, a solicitação que faço se coaduna com o desejo,
por exemplo, de vários governadores brasileiros. O que querem os governadores do nosso País? Querem que se apure
com rapidez, qne esse assunto chegue ao final com brevidade,
porque, _realmente, se não tivermos a solução dessa:S indagaçõ_es e dessas perplexidades, este País vai parar. Aliás este
País já está parado, Sr. Presidente.
_ E , no momento, não é apenas o Sr. ~C Farias que está
sob o olhar do povo. Além do Sr. PC Farias. pesSoas a ele
ligadas e até mf:smo o Congresso Nacional são alvo da atenção
dos brasileiros que querem sabe! Se realmente vamos funcionar dentro do que determina a Constituição deste País.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador''
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço. com muita
honra, o aparte de V. Ex~
O Sr. João Calmon- Eminente Senador Epitácio Cafeteira, as sua~: palavras, sem dúvida nenhuma, são inspiradas
pelo seu admirável espírito público e por sua permanente
preócupaçãc de defesa do Brasil. Entretanto, ouso fazer, rapidamente, duas ponderações: a primeira é que, na hipótese
de o Congresso aprovar a contrataçãO de empresas de audito~
ria, jamais essas empresas poderiam ser estrangeiras. O nobre
- Senador Magno Bacelar já focalizou esse ponto com muitas
objeiividade. Creio mesmo que não há na história dos parlamentos do mundo inteiro um caso de um país que tenha contratado empresas estrangeiras para fazer audítoria de contas ligadas ao Poder Executivo. Quanto à outra sugestão de V. Ex•,
que é sem dúvida marcada pela bo·3 intenção, eu teria uma
outra fórmula. Se as forças políticas do País acolhessem a
colocação do nobre orador, que nasce de seu alto espírito
público, poderiam ser realizadas reuniões dessa CPI diariamente ou duas vezes por dia, até o fim desta primeira parte
da Sessão Legislativa. Isso evitaria uma convocação do Congresso nas próximas férias parlamentares, no recesso parla~
nientar coincidente com a aproximação do pleito municipal
que ·se reveste da maior importância. Deixo aqui estas duas
sugestões, ao mesmo-tempo em que reconheço que as suas
ponderações são sempre inspiradas na defesa do interesse
público e na gravidade da crise que o Brasil hoje está enfrentando. Muito obrigado.
O SR. EPITÁCIO CAFETE.IRA_~~Agradeço o aparte,
riõbre Senador João Calmon, e quero dizer a V. Ex~ que
é de grande relevância a sua sugestão de a comissão se reunir
diariamente e procurar. com brevidade, dar a finalidade para
a qual foi -designada.
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Todavia, fiz esse apelo ao Presidente do Senado e do pronunciamento de V. Ex\ com os apartes oferecidos. PrimeiCongresso porque li na imprensa que a CPI havia resolvido
ro, é preciso que essa CPI seja mais ct!lere, porque, de fato.
que ouViria os depoentes em apenas dois dias na semana.
o País está paralisado, o que não gostamos. A cada dia, a
Ê vcrdad~ que cxbtem paixões na CPI, ditadas até pela
cada semana, uma lenha a mais é colocada na fogueira. Ent
organização dos seus mcrilbros onde se pfct~_ri_cH_a que T()~Se-m
COnSeQüênCia~ 'O País está "estupcfàto, precisando de- uffia res11 de um lado e 11 de um outro, quando, na realidade, entendo. post-a, de um esclarecimento o quanto antes. Essa não é uma
que deviam ser 2TCórigreSsi~ta~ iSi!iitos. oeverfãfi<iVer· iSen-:. LPI normal. Suas implicações ultrapassam aqu~la pessoa,
ção, isenção total, porque estamos tratando de um assunto
aquele fato, ou aquele encadeamento de fatos. E uma CPI
da maior gravidade._
-~~o ___ -o-_-- --.c~~"= -=~-=dife_u:_nciada, não_ apenas pelo enfoque que lhe dá a imprensa,
Darei, com a maior alegria, um atestado cte idoneidã.de também por ~uas ;ami~icações, chega_ndo_ao n~cleo centr~l
ao Presidente da República se ficar apurado que .Sua Exce- do pod:r, e ISSO e m_mto g_r~av~. Entao, e prec1so que haJa
lência não teve nada com isso. Com a mesma -íSeilção, votarei esclareciment'?. Essa Impactencta acaba_ ~e ser _demonstra~a
qualquer medída se for provado 0 contrário.
pelo~ Governadores que, nas suas admtmstraçoes estaduaiS,
estão sentindo os reflexos da paralisação da Administração
Acho que assim deve ser o espírito público, o espírito Federal. toda voltada para se defender, num instinto de defesa
partidário do a favor e do contra deve ser o que precede e de sobrevivência. Portanto, é necessário que essa CPI proceà eleição. Depois da eleição, devemos esta·r todos juntos na da mais celeremente. Se, para isso, for necessária a prorrodefesa dt!ste País.
gação da primeira sessão legislativa do ano, que se faça, que
O que me preocupa, nobre Senador João Calmon, é que se decida, também, _urgentemente. Há outro aspecto: não
não podemos pensar em reforma ou ajuste fiscal. ou o nome podemos aceitar - aí, sim. V. Ex• tem a unanimidade do~
que se queira dar, solicitado pdo Governo quando o Governo Senadores que o estão ouvindo e aparteando - que se passe
está na mira de denúncias corno as que são f_e_ltas_ na CPI.
um atestado de parcialidade absoluta em todas as empresas
Quem pode dizer qual é a possibilidade_ de urna medida de assessoria brasileiras, de inidoneidade ou .de incapacidade.
solicitada pelo Governo, se, no momento, a cada página de Por que essa história de auditoria exterila'? Isso partiu da
CPI ou dos órgãos de imprensa? Por que auditoria externa?
revista, nuvens escuras cobrem o céu do nosso País.
Que discriminação! Tem toda a razão o SenadOr Migno BaceEntão. o que desejo é o que V. -EX" deseja também:
lar quando diz que não podemos admitir isso~ ·porque realque se esclareça com rapidez c_que se separe o joio do trigo mente seria passar um atestado de incapacidade e de inidoneicom a máxima brevidade_. _
- ------- ----- ----dade em tantas e tantas empresas ·de auditoria! As maiores
E se estou fazendo esta ponderação é porque sinto que empresas brasileiras: Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa Ecoesse é o desejo da opiníáõ--púhlica deste País. Estamos repre- nômica Federal são auditadas por empresas nacionais tarosentando os nossos Estados, o nosso povo, não podemos dei- bém. Então, não vejo por que, nesse momento, querer-se
xar de refletir aqui o que eles querem saber, o que eles querem levar para além das nossas fronteiras um problema interno
ouvir.
brasileiro. Isso já está, realmente, amplamente divulgado pela
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Exd um a par~ imprensa internacional. Mas_ no momento em que se chama
urna empresa d~ --~':!ditaria exterJ?? para fazer essa perícia,
te?
estã-se cOrifessando publicamente que se consideram inidôneas, desonestas _e incapacitadas as empresas brasileiras. E
O SR- EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Ouço o nobre Senador isso seria uma ofensa a tantas empresas, a tantos auditores
Mansueto de Lavor.
que exercem essa profissão no País, sem que realmente se
O Sr. Mansueto de Lavor- S~nador Epitácio Caf~teira~ h~van~e so~bre -~le~ q~alque_r susp_~ita!_ sem_que haja _n~nh_Yfll
como já afirmou o eminente Senador João Calmon, a proposta perigo.
.
-- Nesse sentido, vejo o total descabim~ntoda idéia de conque V. Ex' faz hoje à Mesa do Congresso e do Senado é
calcada no espírito público que todos reconhecemos em V. tratar auditoria e_xte_rna para essa questão, não porque não
Ex", como Governador, Senador e Parlamentar experiente. s-ejã neceSsária a auditoria, nãO porqu-e o Poder Legislãtivõ,
por tantos anos de vida pública. V. Ex• sente, possui o feeling o Congresso não deva gastar com isso, mas creio que _a isenção
de que é preciso avançar e que o Congresso não põde entrar de urna auditoria de empresa brasUeira depe~derá da idonei-corno se costuma dizer -em férias. Se bem que recesso dade da empresã escolhida ou da que ganhar a concorrência.
nunca foi descanso para os Parlamentares, talvez tenhamos A questão é saber se realmente será objeto de concorrência
mais trabalho fora dos plenários das duas Casas. Em todo ou não. Creio que sim. Agora, será uma concorrência ei1tre
o caso, pode-se comentar que "o País está nessa situação, diversas empresas. Nesse sentido, não vejo por que escolher
e o Congresso entra em férias". Evidentemente~ não ternos empresas sediadas no exterior quando ternos aqui tantasencarurna posição do nosso Partido para emitir um parecer ou r~gadas çl~ auçlitoria, _que já têm trabalhado com seriedade
uma posição sobre a proposta de V. Ex• Nossa bancada, o e sucesso em ocasiõe~. a1.1.teriores, ~e __b~~ que sem_ a_ mesma
PMDB, teria de reunir~se e discutir o assunto. Mas não deixa coristância. ·Devenios repudiar essa história de auditoria exterde ser importante a sua proposta. Poder-se-ia argumentar I}a,_poi§"_i:!_s_~ry}pr_~§ª-~ -~aci9~~is S_ão Ca~~J_9~l?_~~r ~s_~e_ tra!Ja~-
que o Congresso, ao fazer a autoconvocação, estaria demoriS~ lho, com a mesma isenção e competência que as empresas
trando ao País urna gravidade talvez maior 9o_que__ ~e_ria a ext~rnª.s._Qbri_gU:<Jo a V. E)Ç~__e parabéns pela iniciativa.
situação presente. Não penso assim. Até:, de maneira pessoal,
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr, Presidente, encere . ,_
poderia dizer a V. Ex~ que aprovaria intcíi'ameOte ·a sua-·pro~ - ro-me"u pronunaamenio agr-acteCelldO c;s -ãparteS dOs- se;-;~
posta, mas, no momento, não tenho condições de falar pelo dores Magno 13_acelar, João Calmon e Mansucto de Lavor,
PMDB porque é necessário, para isso, que haja urna reuniãO a quem esclareço que a abordagem referente à auditoria _exterda Bancada. Dois pontos, entretanto, são fundamentais no na nasceu na imprensa.
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Quero enf:itliiir que esse assunto está levando a paixões.
Os apaixonados estão _como que travestidos de torcedores
de futebol. O que se encontra hoje, quando s_e conversa nas

ruas, são pessoas a fclvor c contra; os -·que entendem que
está errado c os que entendem o contrário. Veja V. ExR que
isso chegou de tal forma a apaixonar que, para grande tristeza

minha, li hoje, -na Tinpreilsa,-·a notí_cia de que_a idoneidade
de um homem sério como Aristides Junqueira, é posta ·em
dúvida por aqueles que querem uma prisão imediata, um julgamento sumário.
Quando vejo um homem com esse _estofo moral ser também colocado na pelourinho, eu me preocupo em buscar a
verdade o mais rápido possível. Por essa razão, Sr. Presidente,
entendo que o povo- brasileiro não vai aceitar as férias, principalmente da CPI. Na verdade, é esse recess_o do Congresso
que leva à interrupção da CPI por 30 dias. Essa a idéia que
norteou o me-u pronunciamento, até porque ouvi de V. Ex\
hoje, que, apesar de estar economizando nas_ despesas com
CPI, para a apuração da verdade, qualquer _dinheiro é_ pouco.
Por isso sei que V. Ex~ também é _um homem interessado
- até porque é Presidente do Congresso Nacional - em
que o Poder Legislativo dê_ a s_ua demonstraçáo do cumprimento dos s_eus deveres, de isenção e capacidade para ir a
fundo em todas as investigações.
Era o que tinha a diZei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Antes de
passar a palavra ao orador seguinte, a Presidência sente-se
no dever de esclarecer, por ter sido trazido à colação pelo
nObre Senador Epitácio Cafeteira, nO- a: pelo que transmite
aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que a convocação extraordinária do Congresso Nacional só se faria exclusiv3.mCntc pdo Presidente do Senado,
nos casos que __a própria Constituição estabelece no art. 57,
que seriam: estado _de defesa, intervenção federal, estado de
sítio ou para a posse Tio_ Pres-idente c do Vice-Presidente da
República, o seguírite:
No caso mencionado pelo nobre Senador Epitácio Cafeteira, teria que haver realmente uma convocação simultânea
por parte dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, para que, prorrogados os trabalhos do Congresso Nacional, pudessem prosseguir as tarefas da ComisSão
Parlamentar de Inquérito, que se interromperiam em Tunção
do recesso do Parlamento brasileiro._
Eu diria ao Senador Epitácio Cafeteira que estou preocupado com a continuidade desses trabalhos, sobretudo, com
a apuração dessas acusações que a cada dia crescem, se robustec_em c se difundem. Farei chegar ao Presidente da Câmara
dos Deputados o teor do seu pronunciamento, através das
notas taquigráficas, para que, nos próximos dias, decidamos
a respeito., naturalmente com o esclare_cim_ento, porque bem
entendi o pensamento de V. Ex~, que a convocação extraordinária não implicaria transformaras meses de agosto c setembro no chamado recesso branco de que já se cOgitOu anteriormente.
Se essa convocação for aprecíãâa no momento próprio,
que seria ao redor dos dias 2_8 e 29 próximos, ou até mesmo
no dia 30 de junho, e acolhida pelos Presidentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, pennitífá o funcionamento das duas Casas e a continUidade dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Assim sendo, nos meses de agosto e setembro, independentemente da campanha das eleições municipais, o Coo-
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gresso e as duas Casas estarão funcionando iOlnterruptamCnte
no cumprimento das suas atribuições constitucionais, porque
não seríamos considerados competentes, Senadores e Deputados, se não soubt!ssemos compatibilizar os encargos do mandato parlamentar com as atividades político-eleitorais.
Portanto, nobre_Senador Epitácio Cafeteira, farei chegar
ao Presidente da Càmara as notas taquigráficas do pronunciamento de V. Ex~ e, no momento próprio, haveremos de decidir
a respeito, traz_endo a nossa decisão ao conhecimento da Casa
e da própria opinião pública brasileira.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Por cessão do Senador Enéas Faria, cOncedo a palavra
ao nobre Senador Magno Bacelar, que tem comunicação inadiável a fazer à Casa.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. ?enadores, o dc~
curnprimento ou a não-execução do Orçamento, aprovado
-anualmente, tem sido uma característica do atual Governo,
a pretexto de conter a inflação, f~to que até.~ojc não o;o~reu
-o máximo que se tem consegutdo e estabthzá-la em mdtces
muitO perigosos.
Na verdade, Si. Presidente, o eontingenciamento do Orçamento tem trazido prejuízos incalculáveis para-vários S"etores
nacionais. Há poucos dias, ouvimos o Senador Esperidião
Amin denunciar à Casa e à Nação a falta de verbas para
a conclusão de uma barragem em Santa Catarina - com
97% das suas obras já executadas, segundo as palavras de
S. Ex~ - , que provocou enchentes~ calamidades c prejuízos
incalculáveis à população do seu Estado.
Sr. Presidente, venho hoje à tribuna para denunciar e
fazer um apelo ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Plane_jamento, para que libere recursos para a Embrapa. Este fato
foi denunciado também pelo Senador César Dias, há duas
semanas, nesta Casa, que, com números concretos, mostrava
as dificuldades por que passain a assistêndã rural e a pesquisa
em nosso País.
A Ceplac, órgão que orientava a cultura cacaueira, foi
extinta, assim como a Embrater, fic3.ndo a pesquisa agrícola
restrita à Embrapa, que supervisi0na as subsidiárias estaduais.
Os Estados do Maranh~o e do Piauí atravessam uJD,a
das piores fases de seca, que, embora não os tenha levado
ao desespero, criou fenônleno da seca verde, que mantém
o trabalhador na esperança e angústia de obter produção.
Mas, depois, o que ocorre é o fracasso total.
Sr. Presidente, o Ministro da AgríCU.ltura anuncia créditos, recursos e financialnentos para a agricu1tura. Entretanto,
Já tive oportu,lidade de falar a esta Casa que o êxito na produção agrícola deste ano se deve muito mais às condições Climáticas do que a esses fatores. Para o Nordeste, porém, não
houve recursos nem assistência técnica - o- que se viu foi
a perda total da produção nos Estados do Ma_ranhão e Piauí:
Quando isso ocorre, Dão se pode acreditar numa política séria
de um governo que se compromete com a agricultura, mas
cujas decisões somente alcançam a mídia, sem chegar ao desesperado e desesperançado produtor rural dos rincões do nosso
País.
Hoje, pela terceira vez, voltei a re_c_e_ber denúncia d0
Presidente da Emater do Estado do M.aranhão de que naquele
Estado há falta de recursos, até para pagamento de servidores.
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Como é possível avaliar as pesquisas que deveriam ser
feitas, se não existem i-ce ursos sequer para cumprlYos-devereS
trabalhistas do Governo Federal?
Desta forma, Sr. Presidente, nesta tarde, reiterando as
denúncias feitas pelo nobre Senador César Dias, quero que
as minhas palavras cheguem ao Ministro da Economia, Fazenda e Plancjamcnto, Marcílio Marques Moreira, bem bomo
ao Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, tão comprometido publicamente com a política agrária definitiva, visando
à liberação de recursos, para que não tenhamos, amanhã,
o dissabor_ de ver que tudo não passou de mais uma falácia,
de mais uma atitude demagógica. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

-Declaração de Princípios sobre Florestas, através da

-- quar os:países signatários: se-cornprómetem-a proteger-as flores~

tas tropicais, boreais ou de quaisqu-er outraS caraCterísticas,
condicionando-se a exploração económica das mesmas à observação do equilíbrio ecológico. com amplos estudos preliminares sobre o impacto ambiental;
-Convenção _sobre Biodiversidade, o documento mais
polémico da Rio-92, mas que foi assinado por 112 países,
onde as nações se comprometem a preservar riquezas hiológicas, animais e vegetais com visfas ·a assegurar os beneficiOs advindes da biotecnologia para a humanidade como um todo;
-Conv_ençã;o sobre Cli"m::t!_referendada po~1_52pa_íses 1
estabelecendo que todas as nãções farão esforços efetivos para
_preservar o equilíbrio atmosférico, eliminando gradativamen~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo~ te a utilização da tecnologia poluidora;
a palavra ao nobre Senador Valmir Carnpelo.
-Agenda 21, uma espécie de guia internacional de coo~
O SR. VALMIR CAMPELO (PlB - DF: Pf0i1unda-- (.refaÇão, prevendo a transferência gradativa de tecnologias
o seguinte di~curso.)- sr. Presidente, Srs.-SeOa96ie5-,_ãÇab9 -(--rf{~U~SOS"'"fln~ItCeiioS para--a- expro-rã-çã-O-iãCí01i8.1-dOS-----riOS, ---- de retornar do Rio de_ J;::m>?iro, onde pude assistir e participar florestas e solos, por parte das naçõe_s pobres, além da me lhodos eventos conclusivos da Confc:rência Mundial sobre Meio ria da qualidade de vida dos povos em geral.
Esses documentos foram classificados como metas de preAmbiente e Desenvolvimento, o maivr encontro de cúpula
da história da humanidade,_ que durante duas semanas trans- se.rvação planetária para os próximos 20 ·anos e -serão reaVaformou o Brasil no centro das atenções mundi3is.
liados no ano de 2.013, quando as nações da Terra voltarão
A importância e o sucesso dessa Conferência, Dein COmO a se reunir, em algum ponto do planeta, para discutir e estabeo seu significado para a humanidade, só poderão ser avaliados lecer acordos para os 20 anos seguintes.
com_ o tempo, quando os compêndios de História Uniwr::,al
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
relatarem a sua grandiosidade. Qualquer consideraçª~ ~_gr;>ra
Volto a insistir que somente o tempo, Seriho-r indiscutível
seria incompleta e prematura.
da verdade, dará testemunho da importância dessa Confe~
De qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não rência para a humanidade.
-c~m._o ~em- O_ disser3riú) Sec_ret~~io_~_Geral da ONU, -~_9U-:_ _
será exagero nem ~odéstia ~firmar que :a CQilfer"énCia do
Rio representou para o Brasil algo como um ·~segundo desce- tros Ghali, e o Presidente Co.llor o mundo não será o mesmo
brimento", do ponto de vista históriCo:-- -- ---- -- --------- _llaqui"prá frente'.-." Pela primeira vez, na já extensa odissé~a
A presença de mais de 100 líderes mundiais no Rio de
humana sobre a Terra, o homem tomou consciência profunda
Janeiro, para discutir o futuro do Planeta Terra, cOnferiu da necessidade inadiável de proteger sua casa, sua morada,
__ _
ao Brasil um destaque c uma notoriedade jamais alcançadOs no Universq il).decifrado.
-- --- -- -Para -ó Brasil particularmente; a Rio-92 teve sigriificado
em cinco séculos de existência.
Os temas e objetivos da Rio-92, por outro lado, supera- incomparáveL Os efeitos da divulgação do País nos quatro
ram em importânda todas as conferências já- reã.fiZ-ãdaS- i16 cantõs -do mundo serão fundamentais para facilitar os conta tos __
mundo. O que se discutiu não foram assuntoS do TOteresse Cbril a cOmuriidade internacionaL
de nações ou grupos de nações, mas providências e acordos
Especialmente num momento delicado de sua economia,
voltados para a preservação da raça humana, enquanto espé- o Brasil foi privilegiado pelo fato de ser hoje um País conhecie.
-c-~~~ __ -=~---------,---Cido e reconhecido na sua capacidade de organização no munO Brasil, como sede âC um encontro deSSã-riúig-n-úUde-~- --dp_inteiro.
foi unanimemente elogiado pelas delegações -eS"ti-angeíi--3.$DS- re-Sult<_~.dos da divulgação de uma imagem positiva do
correspondentes da imprensa internacional, pela segurança, Brasil no exterior não poderiam vir em melhor hora e, com
organização e facilidades que proporcionou _aos--participantes toda a certeza, pro<;luzirão efeitos excelentes nas relações do
PaíS cõm_O_ resto do Inundo.
oficiais e nãO oficiais da ConferênCia realizada perã-0~ -Os resultados da Rio-92, em que pesem a resistência
riÕ-pontO -de vistã -económic-o,· -Ri0~92-Úo~Xe resultadOS
de algumas nações do Prin. -~iro Mundo em relação a ·certos - iguafmeilte positíVos para o- BrãSiL--segundõ- O"YínistrC)M-afacordos e convenções, são de todo alvissareir_os parã. o·planeta
cílio Marques Moreira, 0 País garantiU recürsos da ordein
_d_e_A._bilhões: de dólares para projetas de preservação ambiental
em geral.
_
_
_ __
Dentre as inúmeras conseqüênCias bCriéficaS para áfUiUi-0
e desenvolvimento.
da humanidade, a Conferência do Rio produziu alguns dOcuSão recursos vultosos e indubitavelmente bem-vindos,
mentos importantíssimos no contexto âe preservaÇão ambienno momento de crise que atravessamos. A injeção de- dinheiro
tal e desenvolvimento sustentado das nações, em cuja elabodestinado a projetas ambientais trará à população o benefício
ração o Governo brasileiro, especialmente o ltamaraty e o
da criação de novos empregos e o incremento da economia
próprio Presidente Collor, teve participação decisiVa.
interna.
Entre os expressivos documentos assinados na Rio~92,
Por todas estas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadore~.
entendo como fundamentais para a humanidade os seguintes
-~~-J!C!~s:g_-_4?ei~_a_!:__~~ __I ec'? n_h~s:_er_9!l_e__a _gic:>_-:92 fq_i ~ !!!_~':\_!~<=!_
acordos e convenções:
-Carta da Terra, documento com TI princípios ·ambien- na história brasileira.
tais, propondo a implantação do desenvolvimento sustentado
O País ganhou, inegavelmente, uma nova dimensão, um~
das nações;
n:ova envergadura interhacional.

e--- -
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A capacidade de organização, a tranqüilidade em que

transcorreu a maior conferência do mundo confe_rir_a_m a_o Bra~
si i um novo conceito peririte as nações do- riluiiaO iriteiro.
Diria-, sem- medo de errar, que o Brasil tem hoje uma nova
imagem frente à-corili.tnictaae-írüe-rnacíónal.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero parabenizar efusivamente o Governo brasileiro", eS-pecialmente __ o
ltamaraty, que teve atuação destacada nos trabalhos de organização da Conferência.
Não poderia esquecer, nobres Senadores, a brilhante contribuição do ex-ministro Francisco Rezek, que foi responsável
pelos trabalhos preliminares de organização desse evento pla-

netário.
Finalizando, quero expressar o meu reconhecimento e
a minha admiração ao Presidente Fernando Collor, que teve
um comportamento exemplar de estadisf,a. A dignidade e a
competêncía com que·repres·cntou o Bra3il e dirigiu os trabalhos da Rio/92 são motivos de orgulho para o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DE Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou
apresentando. nesta ::;essão. um projeto de decreiõ.legislativo
visarido à sustação da Portaria n" 128, de 18 de maio de 1992,
do Ministro da Agricultura e Reforma Agráda, que pretende
extinguir-- ó Serviço de Inspcção Federal prévio permanente
nos estabelecimentos que recebem e beneficiam lei_te e Q_desti~
nam no todo ou em parte, ao consumo público.
Essa Portaria a que me rcfíro conflita fiOiltalmente com
a Lei n' L283. de 18 de dezembro de 1950. que "Dispõe
sobre a inspeção industrial c sanitária dos produtos de origem
animal", e com o·Decrcto n" 30.691, de 29 de março de 1952,
que ..... Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal''.
A legislação supracitatla regula a inspeção higiénico-sanitária e tecnológica do leil:_e de consumo pasteurizado, tratado
nas usinas de beneficiamento, conside-rando obrigató~iá á irisM
peção prévia e permanente do Ministério tla Agrículutra e
Reforma Agrária -junto -aõs Estabelecimentos industriais do
setor lácteo.
_
'
Dentre outro:s -dispositivos que tornam clara e evidente
essa intenção do legislador, consideramos oportuno citar os
seguintes_:
Lei n' 1.283/50
"Art. 1" É estabelecida a obrigatOriedade da prévia fis~
calização, sob o ponto de vista industrial e sanitáriO, de todos
os produtos de origem animal, comestíveiS ·e--n-ãõ comestíveis,
sejam ou nãu adicionados de produtos vegetais, preparados,
transformados, manipulados, recebidos, acondiciOnados, depositados e em trânsito."
A seguir, especifica em seu:
"Art. 29 S_ã_o sujt..itos à fiscalização prévia nesta lei:
c) o_ leite e seus derivados;"
Conforme ainçla dispõe o art. 3~, alínea c , da mesma
lei, a fisCalizaçãO deverá ser feita na_s usinas de b~neficiamento
do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento,
referigeração e_dcsnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos respectivos
entrepostos.
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Por fim, o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal- _D~creto n~ 30.691/52, alterado pelo Decreto n'' 1.255/52, ao disciplinar a fofffia-:-cOndições de execução e abrangência desta inspcção, dada a gama
de estabdecimentos envolvidos, preceitua. em seu:
"Art.- -11. A Inspcção-Fcdcral será instalada em carátcr
permanente ou periódico.
Parágrafo único. Terão Inspeção Federal permanente:
3. Os estabelecimentos que receb~m e beneficiam leite
e o destinem no todo ou em parte, ao consumo público;·•
É o que determinam a lei c o decreto.
Não obstante a evidente necessidade da inspeção permanente nos estabelecimentos industriais do setor lácteo determinada pela legislação pertinente, o Ministro da Agricultura
e Reforma Agrária, em sua Portaria nn 128/92, determina
a -"imediata" retirada física dos Veterinários c Agentes de
Inspeção lotados exclusivamente junto aos estabelecimentos
industriais do setor Lácteo, para, em substituição, formar equi-pes de inspcção junto às Chefias do Serviço de lnspcção e
representações regionais, equipes estas adjctivadas de "permanentes," num jogo de palavras onde se procura aparentemente demonstrar conformidade com a lei. Contudo, claro
e.evidente se afigura a violação do seu espírito, em que pese
a identidade estritamente semântica.
É inconcebível que urna prOvidência cOrno esta tenha
partido justamente do Ministério incumbido de zelar pela boa
qualidade dos produtos de origem anTinal destinados ao consuM
trto público, tendo como competência a vígJ.Iância e defeSa
sanitária animaL
-Não é tarefa difícil supor as inúmeras dificuldades do
Serviço de lnspeção Federal no cumprimento de seu trabalho,
caso seja levada a efeito, cm todas as suas conseqüências.
a malsinada Portaria.
A execução da carga de trabalho determinada pela lei
aó' ·setViâor responsável pela Inspeção Federal exige a sua
permanência no estabelecimento e não na sede da chefia ou
representação regional.
A iOsPeção se faz, corit efeito. na plat-afofma de recepção
do leite, diante dos latões ou dos carros-tanque. Se faz na
sala de pasteurização e envase; na frente das máquinas em
funcionamento, colhendo amostras de cada tanque enchido
com leite pasteurizado, analisan9o seu conteúdo no labora~ório qUe fica na própria instalaÇãcdndustrial e autorizandO
o seil erivase soni.ente iló caso de resultadoS-físiCO-químicOs
estarem dentro dos padrões, evitando que lotes fora dos pa~
dróes sejam expedidos para o consumo.

Em suffia, inspeção não se faZ perm~ncendo~se na sede
da Chefia ou na representação regióilal. Quem necessita inspeção é o alimento a ser conumido, é o estabelecimento que
o P.roduz, e não o escritório da Chefia ou da representação
re_gwnal.
Como conseqüência deste ato insensato, as usinas de ben~ficia~-~?to de leite destinado ao consumo público passarão

a operar a vontade, comodamente, sem a presença do Veterináno e dos Agentes de Inspeção, tomando uma infinidade
de providências que_s6se realizam com a sua presença permanentemente efetiva no estabelecimento sob inspeção.
O Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V. Ex•
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O Sr. Gerson Cariiata- Nobre Senador Maurício Corrêa,
o assunto que V. Ex" nos traz é oportuno c pode ser que
a portaria cuja vigência V. Ex' pretende suspender esteja
infringindo a legislação. Entretanto. V. Ex". há de convir que
o problema da fiscalização não só do leite mas tambl.!m da
qualidade da carne industrial no Brasil é igual ao problema
da presença do farmacêutico diplomado na farmácia. As farmácias brasileiras. os estabelecimentos comerciais dedicados
à venda de medicamentos, por uma lei corporativa de alguns
anos atrás, são obrigados a manter em seus quadros um farmacêutico diplomado. Foi urna maneira que- o legisladorcncontroudc arranjar emprego para os farmacêuticos que saem de
nossas faculdades. Eles têm de ficar dentro de_ uma farmácia,
apesar de ler havido uma enorrJ].e evolução no fabrico e na
venda de medicamentos. Há 50 anos os farmacêuticos formulavam nas farmácias as misturas dos componentes químicos
que dariam o medicamento final que o médico havia receitado.
Hoje, os remédios já vêm prontos dentro de um vidrinho,
ou em cápsulas plásticas. Assim, a meu ver, nãó C iriais rieces~
sárias a presença de um farmacêutico dia e noite na farm_áda~
Mas a lei obriga. Só que ninguém encontra esse profissional
em uma farmácia, no Brasil, cm nossos dias. A lei obriga
uma coisa sem necessidade, o estabelecimento não deve pagar
o salário que o farmacêutico merece, de modo que se verificarmos em Brasília, a capital do Brasil, possivelmente em
pouquíssirnas farmácias encontraremos o farmacêutico diplomado de plantão. Na fiscalização do leite - e é bom frisar
que nós, brasileiros, bebemos o pior leite do mundo, porque
ele não é fiscalizado -sempre que há uma blitz apreende-se
o produto - o leite, em matéria de coliformes fecais, é um
"maracanã" de irregularidades. Isso ocorre porque quase sem R
pre o funcionário designado pelo MinístériO--da Saúde para
ficar -num frigoríf.CCdLCi u-m ano, e depois começa a receber
uma gratificação âo frigorífico, passando tarobém_a faz.er parte
da sua folha. Se não for de uma maneira legai; o frigorífico
o coopta, elogia o seu trabalho e diz que ele vai_dar uma
assistência, então ele começa a tolerar. Ele passa a não fiscalizar o leite que _chega e nem o que sai, e o povo brasileiro
fica bebendo esse monumental coquetel de coliformes fecaisque todo leite possui. Burro, analfabeto de pai e mãe quem,
no Brasil, comete a loucura de. beber o_ lcite_.sem_Jen.ê.:l_o
muito bem. Com a carne, acontece_ a m_e_sm_a_ooi:sa~ há__Q__fj~ç_aJ
permanente que é designado e fica dez _anos_no mesmo frlSOi-ípassa a freqüentar a folha do frigOrífiCo, --entãõ-_:--ele não faz
mais - não sãO tOdos, mas acho que a maioria- pelo menos
-aquela fiscalização que deveria fazer, até pelo salário que
ganha, até por estar abandonado no interiOr. naquele frigorífico_. Talvez a iiltiiriÇãõ-_dc quem fez essa_ portaria fOSse ã.
de montar uma equipe de uns quatro _ou -cinco para ficar
rodando, visitando os frigoríficos, de tal maneita q~~_,_ e!ltre
três, quatro, fosse difícil haver um que atendesse ao pedido
do frigorífico e, conseqüentemente, haveria nlelhCitã. na qualidade da fiscalização. Pode ser até essa a intenção. Acredito
que a melhor maneira é captar ó leite no supermercado, na
mercearia, e submetê-lo, diariamente, à fiscalização. O leite
estando _comprometido, o frigorífico responSáVel fica proibido
de processar o produto, por exemplo, durante quinze dias.
Então, os produtores vão tomar juízo, pelo prejuízo que terão,
e .vão começar a entregar à população um leite de melhor
qualidade e não esse caldo de coliformes fecaiS- que ãndãm
entregando atualmente. De qualquer maneira, quero cumprimentar V. Ex" pela rapidez com que anda vigiando as portarías
.do Governo e pela rapidez com que quer submetê-las ao jugo

da lei, que é a obrigação de todos os bra~ileiros, mas. acima
de tudo, Jc nós, Parlamentares, o que V. Ex'' cumpn.~ muito
bem aqui.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex• Eu
acrescentaria que se temos uma legislação e já é uma tradição
áTisCalização por parte dos médicos veterinários in loco, quer
dizer, onde se produz o leite, se afastarmos essa fis~lização,
o índice de falsificação do leite, o aumento de coliformes
será muito maior daqui para a frente, quer dizer, a deteiioração do leite será ampliada. E relativamente ao não-cumprimento do dever profissional, é claro que há outros mecanismos de combate. Não podemos nos omitir simplesmente
com base na_idéia de que todos são irresponsáve_is,_ são_p_e_ssoas
suscetíveis de receber propinas, enfim, de não cumprir as
suas obrigações. O íato é_c)Ue existe unla legislação, há maus
profisSiOnais, nias ·a ·maioriã- é ·constittifda·-ae gente _de be_~
e eu_ acredito que em def~sa da saúde do p~vo b~~~ileiro_,
do" Co"n_Sumidür, essa lei_de~erá ser cumprida, a ·não ser que
encontremos um outro mec3nismo capaz de preserv_ar a saúde
do usuário, quer dizer, daquele que- vai Comprar o leite. Acre-dito que a fiscalização, o exame do leite no estabelecimento
que vai vender o produto não é eficiente, porque aquele que
beneficia o leite pode alegar que o problema veio do produtor
e a responsabilidade fica m'ais difícil de ser apurada.
O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-fie V. Ex• um
aparte?
0 SR. MAURÍCIO CORRÊ:A -_Ouço V. Ex• çom prazer,
Senador Francisco Rollernberg.
O Sr. Francisco Rollemberg --Senador Maurício Corrêa,
há algum tempo apresentei um projeto de lei que estendia
aos médícos o poi:fer de fazer inspeÇão anithal naquelas regiões
onde não existissem veterinários. Confesso que embora pleno
de convicção que seria o melhor para a saúde do povo brasiR
leiro, esse projeto provocou urna reação muito viOlenta dos
senhores veterinários, que alegaram que eu estava a querer
tirar-lhes_ atribuições e dá-las a quem não tinha condições
de recebê-las. Ora, Sr. Senador, o médico brasileiro tem condições de examinar a carcaça de um boi tuberculoso, de um
porco com triquina; tem condições de saber s_e uma ave está
_çom.le_ucen;Iia e uma série d~e coisas d_esse tipo. E se ele pudesse
fazer também essa inspeção é evidente que teríamos uma
melhoria muito grande na qualidade dos produtos que consumimos. Mas o meu projeto não floresceu, não foi para frente.
Não sei por que, terminou arquivado. Mas V. Ex~ tem razão
g~~-~gQ p~r_çu_~__ !l_qy_~l!l_e_l}~e--~~s~ _ten;ta_._~Q- ~Q.!ig~n_t~ ~-~_n<!d-º~
Gerson C~mata,para expor as suas idéias, foi até às fa-rmácia:&.
Realmente, houve uma fase na vida brasileira em que o farmacêutico era o manipulador, era o chamado farmacêutico de
IIl_anipulação. Erfi_ele que aprendia como fazer_ os remédios.
O médico formufaVa a receita; e havia ãté uiria coiSa_interes~
sante: abaixo da receita, vinha escrito "FSA". Seinpre me
perguntei o que significava isSõ. Era: "Faça-se segundo a arte". Não era tão-somente miSturar aquelas substâncias que
prescrevíamos, mas misturar com o quê? Qual o soluto? EnR
tão, dizíamos: hidrolato simples - era água pura -,--mas
ha-via ·uns que usavam gania arábica, amido e até sabão para
dar a contextura ao medicamento. Isso era a matéria mais
iliipOriaõte de um medicaõientO-ffiUiiO 3i1tigo Ch3núld0 jUlePo
gomoso. Era goma arábica, sabão e_ uma série de antissépticos.
Posteriormente, com 6 desenvolvimentos dos laboratórios,
á farmácia de manipulação praticamente acabou e veio a far ·
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mácia de dispensação, e a essa altura, é claro que o farma-

cêutico não fortãC)ó:CCCS_Sáiió. --Entao~ se abriu para o farmacêutico a farmácia bioquíinica, que -permitiu ·que ele pudesse
montar laboratórios de análises clínicas e bromato lógicas, para
conhecer qualidade dos produtos a serem submetidos a uso

humano. E, houve, então, uma dispersão muito grande e,
dificilmente, hoje, um farmacêutico se forma para abrir uma
farmácia", o que ele pretende é trabalhar num grande laboratório ou rhontat Ci seu laboratório, de análises clínicas e, somente aqueles de antanho é que, ainda hoje, por força das
circunstâncias, dão nomes às farmácias. Mas, o próprio Conselho Federal de Farmácia, já permite que se abra a farmácia
sem farmacêuticos~ Só que não se pode colocar o nome de
farmácia. São depósitos de medicamentos, e eles exercem
quase todas as funções das farmácias;exceto no que diz respei~
to à venda de produtos controlados: os psicotrópicos, morfínicos e coisas desse tipo. Ora, Sr. Senador Maurício Corrêa,
suspender-se a inspeção do leite, que é produto que se canso~
me diuturnamente nas nossas casas, as nossas crianças foi"am
criadas tomando leite, comendo carne de gado, de porco,
aves, e nós suspendermos essa inspeção, acho que estamos
sendo conduzidos a um retrocesso muito grande. Estamos
voltando à época, talvez, da minha infância, onde a inspeção
nem existia na Ininha cidade natal, mas muita gente contraía
tuberculose tomando leite de vaca portadora dessa doença,
fazendo uso de coalhadas feitas com leite __sem ferver, porque
todo mundo gostava de tomar coalhada e pegava tuberculose
intestinal, tuberculose pulmonar ou coisas desse tipo. V. EX1'
tem razão quando percute e diz da necessidade de que se
volte a fazer a inspeção, in loco, de todos os produtos de
origem animal, para permitir que a saúde do povo brasileiro
possa merecer a consideração e o respeito devido. A suspensão, com a alegação de falta de veterinários~ oü que o vete ri~
nário trabalhará para a empresa ou coisas que tais·, não juStifica
a exclusão desses homens o_u daqueles técnicos· da ínspeção
de produtos animais._ Y. E~ tem razão e o felicito por isso,
não se pode abrir mão, em nenhum momento, da inspeção
federal dos produtos que iremos usar nas nossas mesas. Ela
é uma garantia da nossa saúde. Muito pbrigado.
O SR. MAURÍCIO CORRI'l:A- Agradeço o aparte, porque eu penso _exata._me_nte como o nobre Senador Fra~J.lciSco
Rollemberg que, aliás, é um- médico qUe cOnhece bem essa
questão. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha
mãe foi cOlocar leite no copo e de dentro dele, saiu um peixinho. Quer dizer, é a falta de fiscalização - no interior vá
lá- agora, produzir leite, envazá-lo e distribuí-lo sem uma
fiScalização, me parece que nos encaminhamos, como disse
o Senador Rollemberg, para um retrocesso muito grande.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. MAURÍCIO CO.IIRÊA- Com muita honra, nobre
Senador Magno Bacelar.

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Maurício Corrêa,
quero felicitá~ lo pela iniciatíva do pronunciamento, da denúncia. E ainda há pouco, antes que V. Ex~ chegasse ao Plenário,
eu denunciava à Nação os danos que a atual política económica
do governo te1p. trazido à população brasileira. Inicialmente,
pela perseguição ao funcionalismo público, pela colocaçãoda categoria, em disponibilidade, depois, pelo fechamento
de órgãos como a Ceplac, Embrater, e agora - que será
objeto do meu pronunciamento - a Embrapa. O Goveni.o
alega falta de recursos e isso tudo levado pelo descumprimento
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do orçamento que é votado anualmente. O Ooverno insiste
em não cumprir o orçamento. É até crime de responsabilidade.
E agora V. Exa tra_z ~ma denúncia mais grave ainda, que
caracteriza que o povo brasifeiro está morrendo de fome pelo
desemprego e agora com a saúde ameaçada por uma portaria
de tamanha irresponsabilidade. Em nome dessa economia d_e
conter a inflação não se pode levar ao sacrifício o povo brasi:.
leiro. Cumprimento V. Ex~ pela iniciativa.
()SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Magno Bacelar,
eu gostaria de acrescenLar que realmente o que acOlltece no
Governo é uma economia exagerada no que tange a assuntos
de magna importância, relativos à saúde, enfim, em outros
setores do campo social brasileiro.
No caso da Embrapa- e V. Ex~ vai fazer uin Pronuncia~
mento, segundo ouvi - estamos vendo a penúria por que
está passando aquela empresa. Tenho estado_lá e nem verba
de custeio tem saído, nem o indispensável para manter em
funciOnãniento os órgãos técnicoS de pesquisa e laboratórios,
nem essa área está podendo funcionar. Pode ser até que o
que ocorrer no Ministério da Agricultura, no que tange a
essa portaria, tenha um resíduo que sobrecarregue exatamente, a economia que se qüet' fazer em cima de pessoal. Mas,
é uma economia, a meu ver, perigosa e arriscada no que
tange à saúde do povo braSileiro.
O trabalho permanente de inspeção dentro do estabele~
cimento tem,_ assim, um caráter preventivo, ao examinar e
inspecíonar o produto na fonte de produção de forma_sisterriá~
tica, em todo o volume beneficiado, evitando que grandes
partidas defeituosas, com deficiências ou fraudadas, sejam
expedidas ou espalhadas na rede varejista.
Para um produto de extrema perecibilidade, de grande
exigência quanto à higiene -ope·raciorial requerida e, por isso
mesmo, de grande potencial de risco à saúde do consumidor,
a fiscalização feita apenas na análise de amostra do produto,
colhida no varejo, além de extremamente demorada e dispendiosa, seria, também, insuficiente e temerosa. Uma amostra
com o resultado fora do padrão pode indicar que todo o lote
ou a produção de um dia esteja comprometida e tenha sido
expedida com deficiência de qualidade. Nesses casos, mesmo
que reconhecê~la, dada a extensa rede varejista e a falta de
meios suficientes para tanto. num País como o nosso, carente
de recursos financeiros e de dimensão territórial continental.
A inspeção exclusiva a nível de consumo, além de impo~
teme para alcançar o objetivo de consumo, além de impotente
para alcançar o objetívO repressivo, nãO visaria, ou visaria
aleatoriamente, ao estabelecimento produtor, dando~se maior
ênfase à fase final, ou de comercialjzaç_ão, e não à de industrialização, transformando o efeito em causa, subvertendo a lógica
da técnica.
Argumenta~se, ainda, que retirada dos técnicos permanentes, do Serviço de Inspeção Federal, de dentro das indús~
trias de leite acabaria com o suborno ou outros tipos de facilidades que prejudicam o trabalho de inspeção. No nosso enten~
der, tal medida ofereceria sim, àqueles que agem ilicitamente,
enormes possibilidades de operar livremente. Por outro lado,
o SIF é um órgão com 71 anos de atuação que, se nos últimos
tempos, ou em qualquer período de sua existêncja, foi palco
de atas de corrupção por alguns de seus funcionários, tais
ilícitos devem ser apurados e punidos na forma da lei, não
se justificando o fim de uma _atividade imprescindível a que
os _produtos_ lácteos sejam levado~ ao comércio dentro dos
pad_rões de qualidade adequados.
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dade pública, incluindo-se os p~quenos proprietários. os _p()SOs trabalhos de inspeção devem, portanto. ser pautados
na moralidade e caracterizados pela eficiéncia no poder de
seíro-s, oS assalariados. os parceirOS; os ãfrendatarios assemevigiiância, só concebidos por intermédio de um quadro de
lhados, além das indenizações a que fazem juz. serão reassenpessoal h~m treinado e condizentemente remunerado e um
tados pelo expropriante em outras áreas que ofereçam as messistcma de controle permanente nos estabelecimentos, sistema
mas condições de fertilidade e situadas, de preferência no
que tem sido alvo de freqüentes contestações por grupos flamesmo município ou regiãn~
grantemcntc interessados em tornar o SIF-ãitfdª-_mais vulne-_
P_ará_grafo únieo. A_au_toriZi:i_ção para proceder a desarávcl do que se encontra atualrnentc, na busca de delegações
propriação de que trata este artigo será efetuada após a aprodc poderes para exercerem, isoladamente, a ..garantia'' sobre
vação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agráos seus produtores, reduzindo a atividade pública responsável
ria --INCRA. do projeto de reassentamento dos ocupante<;
pela inspeção tão':somente a uma fiscalização a nível do -codo imóvel desapropriado.
mércio.
_____ __
----Art. 2n A -indenização das benfeitorias realizadas pelos
Como visto, além, de ter como conseqüência a exposição
posseiros, arrendatários. parceiros e assemelhados será entrea graves riscos à saúde de toda a coletiv_idade,_9e~a_t_endendo
g1,1_e __ae!~s diretameote pelo expropriante e não através do
a um dos requisitos essenciais de validade de todo ato adminisprop~~etário do imóvel ~xp!opriado:
trativo, que é o objt!tivo de interesse público a atíilgir,- as
Art. y Caracterizado 0 não cumprimento do disposto
medidas propostas pelo Ministro da Agricultura e Reforma
nesta lei, aqueles que habitam ou trabalham diretamente 0
Agrária cm sua Portaria _nn 128/92confrontam-se eç>m a J~gis_la.imóvel rural desapropriado, incluindo-se os pequenos proprieção pertinente em vigor, situilda em plano hierárquicO-nortários, posseiros, assalariados, parceiros, arrendatários e assematico superior ao da svbredita Portaria.
. _rn~Iha@$ poderão impedir a entrada do expropriante na proContraria-se, assim, o princípio jurfdico"básicO._áo rê"s"j:)e!: · pnedadt!, nos termos do art. 502 do Código Civil, ou propor
to à hierarquia das normas, ao referir-se, mediante a edição ação judicial destinada a impedir a ocupação e uso do imóvel
de simples portaria ministerial, disposições normativas de lei d_esapropriado.
ordinária e decreto, pois a retirada física "imediata'' dos VeteArt. 4\' Esta lei entra em vigor na data de sua publirinários e Agentes de Inspeção de leite, lotados exclusiva- cação.
mente junto a um determinado estabelecimento de leite sob
Art. s~ Revogam-se as Oisposições em contrário.
Serviço de Inspeção Federal, vai de encontro aos dispositivos
retromencionados, que tornam obrigatória a fiscalização préJustificação
via e permanente naqueles estabelecimentos.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 22, inciso
Na defesa do Estado de Direito, do interesse público,
II, diz que compete exclusivamente à União legislar sobre
do direito do consumidor e, sobretudo, do direito inalienável
desapropriação.
do indivíduo à integridade física, entendemos que a fgXt("!ri_a
~irtrgo s~: iridsox-xtv; diSpoe-·que••atereSt"abetecer·a
·0° 128/92 deve ser sustada e mantida a inspeção industrial
op-r-ocedimento para desapropriação por necessidade ou utilie sanitária prévia e efetivamente perrtuindite dO setof--IáCteO,
dade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
conforme determinou o Pod~r Legislativo, quando da edição
indeniz~çãq em dinheiro, ressal~ad_os os casos previstos nesta
da exaustivamente mencionada Lei n" 1.283/SO,_e o Presidente
--· ---da Rcpúhlica, quando a regulamentou, nos seus estritos ter-_ ConstituiçãO":
mos, mediante a edição do citado Decreto n" 30.691152,
A desapropriação por interesse-social para fins de reforma
Por essas razões,_ peço o imprescindível apoio dos ilustres agrária está d_isciplinada no Capítulo III da Carta Magna (art.
colegas congressistas à aprovaçtí:o desta importante matéria.
184 e seguintes).
Muito obrigado.
-----Infelizmente a maioria das desapropriações por utilidade
pública tem desagregado comunidades _I_"urais e agravado o
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:~
êxodo rural.
Amazonino Mendes- Henrique Almeida- Hugo NaA constatação é de q~e as desapropriações por utilidade
poleão - Hydekcl Freitas -Iram Saraiva- Irapuan Costa
púhlica, quando não promovem o reassentimento, causam
Júnior- João Calmon -João França- Josaphat Marinho
a total desagregação da força de trabãlho ali residente, gerando
-Mário Covas- Maurício Corrêa -Meira Filho- Nelson
verdadeira situação de calamidade pública.
Carneiro- Onofre Quihai1- Ronan Titõ ...:.:..'Valmír Campelo.
--Nosso projeto objetiva proteger as populações que trabalham nos imóveis rurais desapropriados. Além das indeniO SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo
zações a que têm direito, o Estado de~e assentá-las em áreas
a palavra o nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa)
adequadas, com os mesmos padrões de fertilidarle e_no mesmo
Sobre a mcs_a projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
município ou região.
É lido seguinte.
_
~- _.O _órgão ~ompetente do governo aprovará o projeto de
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, OE 1992
reassentamento e a indenização será paga diretamente aos
Dispõe sobre o reassentamento de habitantes e tra~ posseiros, arrendatários, parceiros ou asset;telhados. e não
balhadores em imóvel rural desapropriado por necessi- através do proprietário do imóvel des?-:ropr:ado.
dade ou utilidade pública.
Faculta ainda a proposição que, nos termos do artigo
502 do Código Civil, as famílias que habitam no local e traba~
lham_o cultivo da terra possam_manter-se na área expropriada
O Congresso Nacional decreta:
_____ _
Art. 1'' Todos aqueles que habitam e trabalhanidireta- Casõ- õ pfOcessO de -desãpropfiaÇào riã-o cum-pra a-s- determimente o imóvel rural desapropriado por necessidade ou utili- nações da lei.

e

----rao
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Estas as razões do projeto para o qual contamos com
o apoio dos ilustres congressistas.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1991.- Senador Mansueto de Lavor.
-

(A ComlsSâO-de Constituição,-JuStlÇã e Cidadania
Decisão Terminatil•a.)

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevideds)- O projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão
competente.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A votação das matérias constantes dos itens 1 a 22, fica
adiada por falta de quorum.
São os seguintes os itens ãdiãdõS:-------,--

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N' 27, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos temos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
29 , da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1992 (n' 30/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora Aruanã Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Barra do. Garças, Estado
de Mato Grosso; tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador ÁuJco Mello. . ..
.
.
-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 28, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO art._37S, inciso
VIII. do Regimento Interno, combinado com o art, 64 1 _§
z~, da Constituição.)
-Votaçáo, em turno úniCo~ -do Projeto de Decreto Legislativo n' 28, de 1992 (n' 31!91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que outorga permissão à Rede Itapuã de
Rádios Ltda., para explorar serviço de_ r.a.diodifusão_ sonora
na Cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
__
PARECER FAVQRÁ VEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29. DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
Z, da Constituição.)
Votação, em turno único; do Projeto de De·creto Legislativo n• 29, de 1992 (n' 37/91, na Câmara dos Deputado),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jaguaribana
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de Aracati_Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidad~ de Aracati, Est"!:do do Ceará, tendo
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 30, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 75, inCiso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2•, da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 30, de 1992 (n' 48/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade
de Cerro Azul Ltda_., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Nabor Júnior.
-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 31, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia no~ ~ermo.s_ do art_,_ 37?. incisq
VIII, do Regimento Interno. combinado com o art. 64, §
2•, da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1992 (n' 49/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Rio Formoso Ltda., pf.ra explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na Cidade de Jataí, Estado de Goiás, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 32, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2', da Constitução.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 32, de 1992 (n' 50/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio Clube
de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Nabar Júnior.

-7PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO
N' 33, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nost'ei-inós do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2'! da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de
CaJ!lbui Ltda., para explorar serviço-de radiodifusão sonora
n<t. Cídade de Cambuí, Estado de Minas Gerais, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Nabor Júnior.
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-8PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO
N' 34, DE 1992

(I '1cluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso

- -- ---PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

-

12-

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATIVO
N" 38, DE 1992

VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2', da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n" 34, de 1992 (n" 55/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal de
Souto Soares Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local na Cidade de Souto Soares,
Estado da Bahia, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho.

-9-

Junho de J992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com- o·art. 6_4, §
2"', da Constituição.)

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1992 (n' 74/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM do
Barro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Barro, Estado do Ceará, tendo
PARECER- favorável, proferido em Ple-náriO, Itelator:
Senador Jonas Pinheiro.

-13---- ------PROJETO-DFDECRETO"LEGISLATIVO__ _
N' 39, DI; 199:! __ -

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com 0 art. 64, §
~~~~ ~~n~~~l~~)o ~~~~-~~: __ c-~~~!n~~? co?;_:~- ~0~~~4~ -~----~~!_ 9_ª_ÇQ~gi_~~ç_ã_QJ_ ---------~--------------- _____________
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisVotação, em turno único, -"do Projeto de Decreto Legíslativo n" 35, de 1992 (n" 57/91, na Câmara dos Deputados), lativo n' 39, de 1992 (n" 75/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cacique
São José Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
na Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, tendo sonora na cidade de Capão Bonito, Estado de São Paulo,
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador tendo
Nabor Júnior.
------PARECER favorável, proferido em Plenário. Relator:
Senador Meira Filho.
.

N"' 35, J?E 1992 _ _
. .
(Inclmdo ~mOrdem do D1a nos t~rmos do art. 375, mctso

.C

-lO-

_,14-

PROJETO DFDECRETOLEGfSLATIVO
N' 40, DE 1992
(Iilcluído erri Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2~. da Constituição.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 36, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, illciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
29 da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisVotação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de 1992 (n" 59/91, na Câmara dos Deputados),
qu_e aprova o ato que outorga permissão- à Raádio Mutuípe lativo n'' 40, de 1992 (n" 88/91, na Câmara dos Deputados),
FM Ltda., para explorar servíço de radiodifusão sonora na que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Mutuípe, Estado da Bahia, tendo
Sepé Tiaraju Ltda .• para explorar serviço de radiodifUS30 !.o~
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: riora na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio -G-iailde do
Senador Me ira Fílho.
----- - - ------------------ --SUl, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:·
Senador Júlio Campos.
-11-

-15~

---------- -- --

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 37, DE 1992
- N'' 41, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 37_5, inciso
(Incluído
em
Ordem
do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII. do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2' da Constituição.)
·· ·
·
2~', da Constituição.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisVotação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 37, de 1992 (n' 70/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a-·permissão outorgada à Rádio lativo n• 41, de 1992 (n' 89/91, na Câmara dos Deputados),
Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para explorar serviço de que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
radiodifusão sonora em freqüência modUlada na Cidade de Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
BirigUi,'-Estado de São Paulo, tendo
__
_
_ so_nq~a na cidade de Juazeiro, _Estado da Bahia, tendo
-PARECER favorável. -=proferidO___ f:ni Plen3do, Relator:
PARECER favorável, proferia e em Plenário, RelatOr:
Sênádór-JOrias Pinheiro. --- · -- - -- -- -- Senador Meiia Filho.

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-16PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 42, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2', da Constituição.)
Votação, em turno úhito, do Proje-to =de_ Decrcto_.LegiS>Iativo h' 42, de 1992 (n' 90/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Pa_sso Fundo, Estado do Rio :orande do S1,1\t _
tendo
PARECER favorável, proferido cm Plenário, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
-17PROJETQ DE DECRETO LEG1S~TIVO
N" 43, DE !992
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Iritéflfó, combinado_ com o art. 64, §
2'?, da Constituição.)
- - Votação, em turno único, do_ Projeto de_ D.e.creto Legislativo n• 43, de 1992 (n' 10219), na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que outorga concessão à. Rádi() ,lpirã Ltda.,
para explorar serviço de r~diodifu.são __sonora_ !la cidade_ de
Ipirã, Estado da Bahia, tendo
.
. ....... .
PARECER, favo_rável, proferido em Plenário, RelatOr:
Senador Jonas Pinheiro.
--ISPROJETO DE DECRETO LEG!SW\._'HVP
N' 44, DE 1992
(Incluído em Ordem çlo Dia nos termos do art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64, §
2'?, da Constituição.)
·
,_
Votação, em turno úrilccf, -do-projeto de Decreto Legislativo n' 44, de !992 (n' 121191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o- ato que outorga concessão à Rádio Princesa
do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais, -tÇnâo _ _
PARECER favorável, -proferido cm Plenário, RelatOr:
Senador Jonas Pinhçiro. -

- 19PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 45, DE 1992
(Incluído cm Ordem do Diã lioS\Cfffiõs do art. 375, inciso
VIII, do Regimcrito Interno; combinado com o art. 64, §
2•, da Constituição.)
·- ·
Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1992 (n" 131191, na Câmara dos Peputados).
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paranda
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora cm freqüência modulada na cidade de Marília, Estado de São Paulo,
tendo
_
_ _
PARECER favorável, proferido em PlenáriO, Relator:
Senador Júlio Campos.
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-20PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'47. 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•• 47, de 1992 (n" 73191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Vila Real
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Júlio Cal!lpos.
-21.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 48, DE 1992
(Incluído em Ordem do Diâ nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno ún'ico, do Projeto de D_cCrcto Legislativo n' 48, de 1992. (n" 92191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_que renova a concessão outorgada à Rádio
Sociedade de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço
de_ _radiodifusão sonora em onda média na cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia, tendo
PARECER favorável, proferido cm Plenário, Relator:
Senador Meira Filho.
-22PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'49, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
Vót3.ção, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1992 (n' 93191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
-Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, tendo
_____P_ARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Se_nador Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- item 23:
-23-

PROJETODE RESOLUÇÃO
N' 29, DE 1991
_ .(Em regime de urgênci~,_ nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
_ Votação, cm turno suplementar do Projeto de Rc~
solução n" 29, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que estabel~~f: dias e horários para a realização de reuniões ordinárias das ComiSsões Permanentes, tendo
PARECER, sob n' 25, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a Redação do Vencido.
(Dependendo de parecer sob a emenda de_ Ple~
nátio.)
·

A diSCUSsão da -matéria foi e-ncciúid3 na seSsão ordinária
do dia 23 de março, com apresentação de uma emenda.
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Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constit~ição. Jus_tiça c Cidadania, que será lido pelo Sr. lu Secretáno.
É lido o seguinte
PARECER Nn 175, DE 1~92

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Emenda 0 ~ 1 (de Plenário) ao substitutivo do
Projeto de Resolução 0 o 29, de 1991, 0 qual "altera
·
t o 1n t erno d o Senado Federal , estabelecendo
o Regamen
dias e horários para realização de reuniões ordinárias
das Comissões Permanentes".
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Ao Projeto de Resolução n'.' 29, de 1991, de autoria do
ilustre Senador Jutahy Magalhães, que "estabe_lece dias e horá~
rios para realização de reuniões ordináriaS nas Comissões. Permanentes'', foi oferecido substitutivo aprovado pela Comtssão
Dirctora.
No substitutivo buscando-se resolver defiriitivamente a
questão, optou-se p;r alterar a alínea_a do_a:t. 107 do ~egi~
mento Interno, mantendo-se a sugestao ongmal_ do proJeto:
a) reuniões, às dez horas, das Comissões de Serviços de lnfra~
Estrutura, de Constituição, Justiça e Cidadania e -de Assunros
Económicos, respectivamente, às terças-;--quartas ·e-quinTas~
feiras· _e reuniões às dezcssete horas, das Comissões de Rela~
Assuntos Sociais e de Educação-, respecti~
ções Exteriores,
vamente, às terças, quartas e quintas-feiras.
Ao substitutivo do Projeto de Resolução n" 29, de 1991,
foi oferecida a Emenda n·.' 1, de Plenário, de autoria do nobre
Senador Irapuan Costa Júnior, que propõe sejam alterados
os horários estabelecidos para as reuniões das_c_o~issões: a)
reuniões às dez_haras, das COmissões de Ass.uo_tos Econômicos, de Constituição, Justiça e Cidaâaiihi., -e -de Relações
Exteriores c Dcfl.'!sa Nacional, respectivamente, às terças, às
quartas e às quintas~feiras; b) reuniões, ~s quatorze horas,
das Comissões de Serviços de Infra~Estrutura, de Assuntos
Sociais c cJc Educação, respectivamente, às t~rç~os!, __g~arta~_
e quintas~fdnis.
_ Na justificação, diz o autor da proposição que: a) àS
dezcssctc horas, geralmente estão sendo apreciadas, em Ple~
nário as matérias conslantes da Ordem_ do Dia, e, segundo
dispõ~ o Regimerito- e ~- p_rát_ic3 _r~c.omendad~, não deve~ão
as comissões se reunir nessa oportumdade b) v1sa~se, tambem,
a ass_egurar que as reuniões das ComissõeS de Relações Exte·
riotcS c Defesa Nacional se re_alizem, conforme a tradição,

de

pela manhã.

Diz o art. 107 do Regimento Interno desta Casa:
"Art. 107. As reuniões das Comissões Permanentes realizar~se~ão:
a) se ordinárias, nos dias e horários estabelecidos
no iriício da reunião legislativa ordináría, s3lvo delibe~
ração em contrário;
Parágrafo único. Em qualquer hipó~ese, a r~u~
nião do comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia
das sessões ordinárias do Senado~"A sessão ordinária do Senado tem início, de segunda
a quinta~ feira. às quatorze horas e trinta minutOs, e a duração
máxima de quatro horas, salvo prorrogação (art. 155, caput).
É dividida em duas partes: a) Hora do Expediente, com duração de uma hora (art. 156), prorrogável, uma única vez, pelo
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prazo máximo de quinze minutos(§ 19 do art. 158); b) Ord_em
do Dia, com início logO após o término da Hora do Expediente
(art. 162) e com duração do restante do tempo da sessão

-(três horas, se não houver prorrogação da_ Hora do Expediente). Terá início, então, àS quinze horas e trinta minutos,
prolongando-se até às dezoito horas e trinta minutos.
De qualquer forma, pois, se se pretende realizar as reuniões das comissões, apenas nos três dias da semana, e se
se pretende, também, que os horários de reunião de umas
não coincidam com os horários de outras, uma parte da Ordem
do Dia terá que ser sacrificada. Ou se se preferir que a Qrdem
do Dia não seja sacrificada, os horários terão que ser coinci~
dentes. A questão é meramente política, de conveniência,
uma vez que não há impedimento de ordem constitucional
ou jurídica (a resolução pode alterar o Regimento, não estan~
do obrigada a preservar suas normas).
Considerando~se a receptividade da iniciativa de fixar-se
no próprio Regimento o horário de reunião das comíssões,
de modo a permitir o comparecimento de todos os Senadores,
considerando-se, ainda, o poder terminativo conferido às co~
missões pela Constituição de -1988, pénso" ser Preferível a fórmula sugerida na emenda sob exame. Não vejo, também,
___ in_c_on_'i.eoiêocia_na substituição dos_ horários das Comissões
de Relações Exteriores (de terça~feíra, ã tarde, para quinta~
feira, pela manhã) e de Servíços de Infra~Estrutura (de terçafeira, pela manhã, para quinta~feira, à tarde).
Isto posto, pela aprovação da emenda.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1992. --Mauricio
Corrêa, Presidente em exercício- Cid Sabôla de Carvalho,
Relator- Anrlr Lando- Jutaby Magalhães- Wilson Martins _ Odaclr Soares- Antônio_ Mariz- Garibaldi Alves
...... Eido Álvares - Josaphat Marinho - Pedro Simon Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
- Nos termos do art. 140 do Regimento Interno.- concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir o parecer sobre a emenda.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
a emenda proposta pelo Senador Irapuan Costa Júnior é justa
e merece a nossa aprovação, já que as alterações que S. Ex•
propõe não alteram, no seu inteiro teor, o projeto apresentado
pelo eminente Senador Jutahy Magalhães.
Portanto, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente.
Completada a instrução da matéria, fica a sua votação
adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
dia.m.a.!Jõria constante_ d_o item 24 fica adiada por falta de quo-

rum.
É o seguinte o item adiado:

_; 24::..
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 25, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
·regimento Interno.)

\
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Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n"
25, de 1992 (apresentado pela Comissão-de A~untos Econô·
micos corno·conclusão de seu Parecer o" 161, de 1992)~-que
autoriza a República Federativa do BrasH-ª- ultiinaf- a cOntiaração de operação de crédito externo, no ;valOr de sessenta
e hum milhões, quinhentos :e trinta e dois mil, novecentos
e setenta e hum dólares norte-arttericanos.-desünada a financiar, parcialmente, a inlport~lção de helicópteros, ferramental
e treitüt.mento de pessoal, para o}\' Batalhão de Helicópteros,
no âmbito do Programá de Rcaparclhame_nt9 ~<? Exérci~o.
O SR. PRESIQENIE(Mauro ll_enevides) _-,--A discussão
das matérias ,Cõn~ta~~~.s- <;l9~ ~t.,ens f5 _e: .t9J~9f ~9breS~-~tf.a,
dependendo da votação iJ_Qs__Roquerimen!QS n~ :Í96, 39'! e
·: < ;_,;--·: • ~ ••• ; ,,, ,.-192, de extinçãO da_~rg~pçíâ.
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Parecer, sob n' 164, de 1992, da Comissão.
- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto, nos
termos de Substitutivo que oferece.

--280FÍCIO N• S/7, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
de 1992, relativo a pleito do GOverno do
Ofício n9
Estad9 do Rio Grande do Sul, para que possa emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT/RS,
yen.cfveis do segundo semestre de 1992 (Dependendo de Pare~
cer.) .
- ·

sn,

-29-

São os seguintes os itens sobrestados:
-25-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.1'1',40, DE 1992 .
(Incluído cm .Otd.e1n .. do Pia. nos ___ tcrmo$: Qo..art. .336_,c,
do Rcgimento.Interno.)_
Dis.cussão, .eri.l turno ú_nico ..do.Projeto de Lei da Câmara
n" 40, de 1992 (n' 2.629197, na .Ca}a Pe.çrigem), de ir;ticia(iva
do Tribunal Superior do Trabalho, q_uc.. altFra.a composição
e a organização· interna ,do Tribunal Regional do Trabalho
da 15a Região, ·com· sede cm Campinas ~ _S_P, e dá outras
providências~(Dcpendendo da votação do Requerimento n"
396, de 1992, de.ex)inção
urgência.).

oa

PROJETO DE LErDO SENADO
N' 173, DE 1991
.. DisCUssão, em turno SU-plementar, do Projeto de Lei do
Senado n" 173, de 1992, de autoria do Senador Josaphat Mari~
nho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião
e. de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de
comunicação e dá outras providências, tendo
--:Parecer, sob n" 156, de 1992, da Comissão;
·.,.-- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-

-30PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO
N• 1, DE 1992
- .

i, ~ • 1~. • \ '
' ' !)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
,., ., .
-26' l •I
O"(
-; ,-Emenda à Constituição n~ 1, de 1992, de autoria do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
_,_ -"··- S_enador Epitácio Cafeteira, que acrescenta alínea c,
.ao- iõcísO- !11 do arL 150 da Constituição Federal. (4~
N" 46, PE 1~92.,- ,,. '" -, .: ,. -. t
sessão de _discussão.)
(Incluído cm Ordem do ~Dia nos termos ~do af_t, .336, c,
do Regimento Interno.)
·
Em obediência ao disposto no art. 358, decorre hoje o
DiscussãO, em turno único; do Projeto de Lei dà Câmara quarto dia de discussão da proposta e apresentação de emen~
n' 46, de 1992 (o" 2.627192, na Casa de origem), de iniciativa das, assinadas por 1/3 da composição do Senado.
Em discussão a proposta de Emenda Constitucional no
_do Tribunal Supe~i9r qq_.~,r~Q~l9P.•,4.Y-.t1 4!ter~_ ~ C(,):l)lposição
e_a organização í"nte~qã, dq 1 y~jjJupf\l .B.~gi~~~~-_9.9; Ir~9,<;t!~o 1, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pras~
da 10• Região,_ c9~ ~.c~e ~m~ Bras,ília -: D~.•. ~ ..~á putr;as
providências. (D~pcndendo de votação cío Requerimcnt9 no .seguimento na próxima sessão.
397, de 1992, dcc~tmção da ur&éncm.j'
·
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra,
O SR. PRESIDENTE (Mauro 'BenevÚlê,y· :
~~térias pela ordem.
constantes dos itens 27, 28 L29 são- rcitirâdaS _da Qrdem do
O SR. l'RESIDENl'E (Mauro BeneYides)
Co_noo_do
Dia~ -nos termosao· are 175~-rctra- e; dtd<'t!gtrrtênto--Iriterno·.a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães .
• · . 1 : · ; 1 r:-'
São_os .se_guint.~s.C?s_,it!rys__,ret!~~.d_?_~;, o, ,_.1_;
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or- 27 ........ '"·
i. '!iJ .
deffi, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; há alguns
dias o Plenário aprovou requerimento de minha autoria solici~
PROJETO DE RESOLUÇÃO
tando a inclusão em Ordem do Dia de projeto de resolução
N"T, DE 1992
-que trata sobre concessões de rádio e televisão e da maneira
(Em regime de urgência nos termos do art. ~36, .de agir do Senado Federal.
c, do Regimento Interno.)
-- Pediria a V.-EX. que, de acordo com o mencionado reque~
Discussão;cm turno único, do Projeto de Resolu~ rimento, considerasse um dia para incluí-lo em pauta, a fim
ção n" 7, Pe 1992, de _autoria do Senador Iram Saraiva, de ser votado. Se fosse possível, agradeceria se os relatores
que dispõe sobre limites globais e condições para as me informassem ·se -nesse elenco de novas concessõ_es de rádio
operações de crédito interno e externo dos Estados, e televisão o propiietário ou a sociedade já detém a concessão
do Distrito Federal, dos Municípios e suas·autarquias, de alguma outra emissora em seu nome, de sócios ou de
e estabdece Iimite.s g_ condições para concessão_ de ga~ empresa, antes da votação do projeto de resolução que cria
rantias, tendo
novas medidas a serem examinadas nesse processo.

•' : I ' ' •> I ,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, a Mesa, quanto à primeira solicitação,
defere~a, e, a segunda, fará chegar aos rel_atore_s o pedido
, tornado público por V. Ex~ em seu pronunciamento. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
- ----Concedo a palavra ao fiOhni- Siúla-dor- F-r-a-nCiSCO Rollem~
berg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMllERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs_. SeQ.aM
dores, tenho a grande alegria de comparecer a esta tribuna
para referir-me às conclusões a que chegaram os trabalhos
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada -a avaliar as causas do atraso técnico-científico itadoiiar,- d3 qu-ar
tive a honra de participar assiduamente, transcorrida na maisperfeita normalidade, apartandO- resultados riquíssimos para
a orientação de uma nova tomada de posição por parte das
políticas públicas voltadas para a atividade.
Cerca de cem depoentes participaram das reuniões da
CPMI, organizadas por setores específicos, tais como o auto~
mobilistico, a indústria naval, as telecomunicaç_ões, a informá~
tica, a comunidade científiCa e tantos outros que demandam
e que promovem a existência de tecnologias atualizadas com
vistas à competitiVidade e ao reconhecimento no mercado
mundial. Em todos esses momentos, estiveram preseriies' te~
presentantes da área educacional e do setor públicO, tendo
em vista o entendimento de que a formação e o aprirrio!'ãmente
de recursos humanos, além de urna decisiva-tOmada de posição
ofiCíal, constituem~se nos pontos crucia-is" para =-o- desenvolvimento da capacidade produtiva naciorfãl-nas áreas-que- de-mandam conhecimento atualizado e uma forte dose de vontade política.
Tonió á liberdade de transcrever o diagnóstii::0 preCiSo
da situação técnico-científica nacioal, co-nforme Prech5S3-Sí:iltese apresentada no Parecer. Trata-se de um sumário elaborado
com precisão lógica, razão pela qual não encontro alternativa
senão incorporá-lo em sua íntegra a este pronunciame-nto,
no compromisso de estar prestando não apenas uma homenagem ao trabalho exaustivo da Comissão, exercida na plenitude
de sua competência constilUciiJnal e regimental, como t3mbém
para incorporar-me à tarefa de divulgação dos -resuft3.àOS obtidos, por certo valiosíssimos para o interesse pUblíco.

í>iz aquele trecho do Parecer que:
"O atraso científico e tecnológico é comum a diversos países, mas é partkul~rmente grave na situaç~o
brasileira. As transformações profundas que vêm ocorrendo no mundo todo- e que têm modificada a posi~
ção relativa de pafSes e contribuído para o colapso
de sistemas sociais e políticos- -'Ocoúeril num--mo--mento especialmente grave para os pafses menos desenvolvidos. às voltas com problemas de endividamento
e instabilidade, que têm sériOs efeitOS (como os acOiite~
cimentos da Venezuela e do Peru e os saque-s no Brasil
ilustram).
No Brasil, além disso, este quadro difícil agrava-se
pela presença de outras características_. O- deSeriVOl~
vimento anterior deu-se de uma forma que -m3riieve
persistentes desigualdades regionais (como mostr_a:m as
regiões menos desenvolvidas), de parcelas das ativida~
des económicas (é o caso de alguns segmentos da agropecuária, dos serviÇOs e mesmo da indústria) e de gru~
pos- sociais (fato patente nos indicadores de condições

1unho
de-----·,.t·"
1992
·--

sociais, do consumo alimentar e situação educacional
à saúde _e moradia).
Até a entrada dos anos _80, foi -possíVef manter
aquelas desigualdades e os seus efeitos de forma relati- - Yãinen"te -a~eriUada, éiiCobert~elOCre-sciffieOio-ecOilô~
mloo, qUe pefmiti3--Coniuflar tilntoO atfaSo-Cõnio a-exclusão e as diferenças sociais. No momento em que
a crise económica eclodiu e ao mesinõ tempo se intensificaram as transformações no cenário internácional, o
atraso brasileiro tornou-se patente.
A Sitüaç_ão ailféiiór e rã ·ae- mUdanças graduais no
cenário internacional~ pernlifrildo ao"s" países atrãsados,
-corno- o brasil, irem incorporando as mudanças, por
-duas vias diferentes. Uma via era a dos esforços genuí~
nos dos sistemas nacionais - inCluindo os sistemas
produtivos e também a infra~estrutura educacional e
científica a tecnológia. A outra via era a da importação
das tecnologias ou su~ incorporação ~ muito restrita
e limitada em termos de efeitos --·atravéS de empresas
estrangeiras.
O Brasil utilizou principalmente este último mecanismo; e a importância que têm aS empfesa5 estrangeiras no sistema industrial, assim como o relativo isolamento em que continuam muitas das instituições cientí~
ficas e tecnológicas, mostra-o de forma muito clara.
Há diversas e importantes exceções, como a CPMI
teve a oportunidade de registrar e analisar, mas elas
são muito mais exceções do_ que a regra.
·
Nas atividades produtivas diretas, um primeiro
--grupo de exceçóes diz respeito àquelas empresas privadas que procuraram fortalecer-se e à sua posição na
econ<;>rni~ por meio de atividade ínovativa, que exigiu
pesquisa, laços duradouros com o sistema científico
_e tecnológico, aprimoramento da qualidade dos produtos, qualificação e treinamento dos trabalhadores e
aperfeiçoamento dos processO de trabalho, e produção.
Um segundo grupo de exceções é o das empresas públi~
cas mais importantes e em áreas estratégicaS, que- vãO
da extração mineral à produção e insUmos de uso geral,
e incluem também as telecomunicações e o complexo
-aeroespacial. Neste caso, e apesar dos problemas iden~
tificados, houve até mesmor resultad()s que são impor~
t(lJlJ~~--~mJ_~riDos i_n_t~r_n~_cjo_n_ais~-oo~_na ~xtr_aç_ão_ de
petróleO em -condições específicas, na produção de insumos e equipamentos para· telecomunicações ou de
aviões.
Quanto às instituições de ensino e pesquisa, as
deficiências e o isolamento não poupam nem mesmo
a_q_~e_las cuj()S _vf~~_lo~C9-~-~s e_I_Iti~_ades empr~riais
deveriam ter propiciado estímulos recíprocos e crescente aprimoramento. Assim, os casos de exceção que
a _CPMI ide_ntificou servem para ajuda a identificar
fatore" ~ue Põdem cOntribuir pafa rifOrma-r as lnstitufções a .~.ormular novas políticas. Algumas destas iilstitui-- --- ·ções-;·no-entartfó, e-nCõilti'arii:;s-e-totãhn:ente- S:Uféifa-sãs-desco':1:t!?uid~~~~ _das p~!ft_i~~~ _superi~res, __ ~ escasse_z
~ if!~_gu_l~ri~~~-~ d~s ye_rbl!_s, bem Cº-_IJ10 ~ CQ~_~t~nte
ameaça de êxodo de seus pesquisadores e técnicos e
de quebra na conti~uidade dos seus projetas.
Ressalvados alguns ~xitos,_ mercê de eJÇ.cepcional
competência, o que a CPMI observou com _mais fre.
qüéncia foram situações de atraso. As causas disso residem no modelo económico implantado desde os anos
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50 e nas políticas económicas qUe· o· formaram. EstaS
caracterizaram-se por poderosos- instrumentos faVorecedores da concentração, redundando no controle oligopolista dos principais mercados, além de oferecer
condições de fácil predomínio a empresas tranSna:cionais cujos centros tecnológicos se situam nos países·
mais avançados. Esse padrão obrigou também a maior
parte das empresas locais a adquirir pacotes fechados,

o que fez pagar por tecnologia, sem qualquer possibilidade de assimilá-la. A distância entre o setor produtivo e os centros e institutos de pesquísa decõireu das
coerções do próprio mercãdo, condicionadas pelas políticas económicas, daí derivando, também, o imediatismo que se atribui aos empresários. A proteÇáO comercial ajudou a garantir reservas _de mercado para
produção de transnacionais e de empresas locais tecnologicamente dependentes: a solução desse descalabro
estrutural não está em realizar uma abertura comercial,
destinada a liguidar uma industrialização mal realizada;
ao contrário, como o defeito eStá na estrutUra competitiva, de mercados e de acumulação local de capital
e tecnologia, são esses os campos onde há de atuar."
Como foi possível observar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trata-se de uma síntese do dramático_ quadro em que
o binómio ciência-tecnologia se encontra, principalmente no
que respeita às instituições de pesquisa oficiais.
Dentre as recomendã.ções sugeridas pelã CPMf, -que precisam ser exaustivamente analisadas e cumpridas pelos responsáveis por sua iinplementação, uma delas chamou-me a atenção de modo especial, e que deve ser investigada com isenção
de ânimo, a fim de que não pairem dúvida quanto à proteção
de resultados alcançados pela inteligência nacional no campo
das telecomunicações, a muito menos que a -economia brasileira seja lesada por interesses espúrios. _
Trata-se da Central TrópiOO, desenvolvida com inegável
competência pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
Telebrás, orgulho da indústria do nosso País. QUanto ·a era,
e pela gravidade dos acontecimentos, assim recomendou a
CPMI:
.
...
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _: Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. ?renuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores,
desfraldail.do a bandeira da desburocratização e da racionalização administrativa, o atua( Governo, de uma só penada,
acabou com a Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, a Companhia Brasileira de Armazenamento- CIBRAZEM e a Companhia de Financiamento da PrOdu_ção - CFP,
criando em seu lugar a Companhia Nacional de Abastecimento
- CNA. cuja sigla foi depois alterada para Conab.
Aquilo que deveria servir como simplificação e, conseqüentemente, proporcionar redução de recursos, na· verdade,
se mostrou como fonte de maiores gastos e, para não fugir
à regra do_Governo Federal, como fonte de corrupção.
A Conab está sob suspeita, havendo fortes e sérios indícios de que alguns dos negócios por ela realizados foram lesivos
ao Brasil. Nesse rol se inclui a importação de 100 mil toneladas
de carne da Comunidade Económica Européia, a importação
de trigo do Canadá e o_ desaparecimento de 600 mil toneladas
de grãos.
O problema é tão sério que foi até objeto de uma comissão
parlamentar mista de inquérito, em andamento no Congresso
Nacional.
Embora pelos depoimentos colhidos não se possa caracterizar Como criminoso o compOrtamento dos dirigentes da Conab, um relatório do Tribunal de Contas da União, elaborado
a pedido da Comissão, não deixa dúvida de que uma corisíderável soma de dinheiro foi gasta indevidamente e de que houve
várias irregularidades em processos licitatórios na iinportaçáo
de 100.000 toneladas de carne da Comunidade Económica
Européia.

À propósito dos procedimentos adotados pela Conab para
a contratação da firma Superinspect .:_-Supervisão, ViStOrias
e Inspeções SIC Ltda., para os serviços técnicos de importação
ae carne da Europa, englobando supervisão e inspeção nos
portos_ nacionais e internacionais, apuro"u a -cOiiilsSãQ::
O procedinlénto licitató"rio utiliútdo nãO s·e eriêtuadi-a nos
preceitos
contidos no Decreto-Lei o? 2.300/86; "Solicitar ao Tribunal de Contas da União e reali- a contratada, Superinspect, possuía informações valiozação de uma auditoria a respeitO da Central Trópico,
desde a definição de seu desenvolvimento pelo antigo' sas acerca de operação, apresentando-se assim em desigual·
Ministério das Comunicações, por meio do CPqO da dade de condições com as outras concorrentes;
- a exigüidade de tempo indicada no documento que
Telebrás, o· repasse à "iDdústrià-Daciónal para a sua
fabricação e, especialmente 1 a violenta queda de preços dá início ao prOcesso _cai por terra, se atentar:rlios para o fato
das centrais telefónicas fornecidas pelas empresas mul- de que o contrato de conipra-das 100.000 toneladas de carne
tinacionais instaladas no País, a partir do momento congelada foi assinado em 24-4-91, com a Socopa Internaem que a Central Trópico passOu a ser ofertada nas cional; (a contratação da Superinspect ocorreu em 4-7-91,
licitações, pelos fabricantes nacionais, fato a -que apre- mais de dois meses da compra);
- agrava-se ainda mais a precariedade do fator tempo
senta indícios de sobrepreço anterior ou dumpJng posterior, em ambos os casos configurando~se um crime." com a alegação t;ie emergência para não h_ayer Hc_itãção, nO$
termos do Decreto-Lei n~' 2.300/86, se verificai-mos· que -as
Não resta dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tratar- negociações para a referida compra tiveram início em fevéreise de uma questão da mais alta delicadeza, e que precisa ro/91, e, posteri"ormente, em 12-4-91, foi publicado, no veículo
ser examinada pelo TCU em toda sua dimensão, como forma oficial de publicidade da Comunidade Económica Européia,
de se protegerem os interesses nacionais.
o edital contendo as regras para a venda de Carne ao Brasil i
Outras tantas recomendaçCies foram -aprovados pelos
- - - caso tiVessem- Sido tomadas as medidas cabíveis no
membros da CPMI e que mereceriam destaque. No entanto, desenrolar das negociações, o prazo de que _a Conab dispôs
pela exigüidade do tempo, resta-nos sugerir a-atenta leitUra- pãfa COrlfiatilção da empresa de sUpervisão teri:i Sldo sUficiente
do Relatório, oportunidade em que os interessados terão uma para a realizaçãp, até, de tomada de preços, dado o valor
visão bastante ampla e extremamente aprofundada acerca de envolvido na operação (US$ 4.8"0" por tOnelada métrica na
problemática que envolve a atividade técnico-científica brasi- Europa e CR$ 573~00 ·por- tonelada métriCa ilo Brasíl, valores
leira.
esses contratados com a Sliperinspect);
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cados os princípios- bãsicos--de lgua~dade_ e public_idade,_ pre- __ esta? expressos no seu ~statuto, aprovacro pelo Decreto n
vistos no referido instrumento fegar (ait: 39),--beni como o - 369, de 19-12-91:
"I_ garantir ao pequeno e médio produtor os
procedimento e o julgamento utilizados não foram os mais
adequados para operação de tamanho vul~o_(a~ig<?_s 31!_ ~:2.

preços _ITií~imos e a_anp.azenagem para gua_n;la e conser-

36e37);
- - ----- ----·::-_-_-~~ -----vação-deseusprodutos;
-constatamos, ainda, a inobservância do § 1" do art.
II -suprir carências alimentares em áreas desas51 lo Decreto-Lei no 2-.300L86, uma vez- cj_tie--D.ào hOuve i}Ubli- sistidas não suficientemente __atendidas pela iniciativa
caçào do instrumento de contrato;
privada;
-com o atraso na elaboração de aditivo, houve. pagaIII- fermentar o consumo dos produtos básicos
mento sem cobertura contratual, infringindo, assim, o-§ 2°
enecessáriosàdietaalimentardaspopulaçõescarentes;
do art. 51 do Decreto-Lei no :!.300/86.
IV- formar estoques reguladores e estratégicos,
Quanto à contratação J.as empresas Interse_a!_S:a_2.ia e
objetivando absorver excedentes e CQrrigir desequilíABTFpara os serviÇOSde-cõo-raenàÇão-de desestiva, despacho
brios decorrentes de manobras especulativas;
aduaneiro e transportes rodoviário, frigorífico do pfoduto imv_ participar da formulação da Política Agrícoportado, desde os portos de desembarque até os locais de
la;
estocagem, considerou a comissão não ter sido adequada a
VI~ fomentar, por meio de intercâmbio com unidecisão dt: rlíspensa de licitação para essas contrataçõeS, não
versidades, centros de pesquisas e organismos internase,apiicando, ne::.::.es cllioo~ os dispositivos legais invocados,
cionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal espepor não se ter podido caracteriza! a emergência.
cializado em atividades relativas ao setor de abasteciAlém disso, deixou-se de observar, na formalização dos
mento."
contratos, o que dispõe o Decreto-Lei n" 2.300786, p·artlcu~
larmente:
-falta de referênte ao número do processo de licitação
6 PaPe~ dessa compan~ia ~o _cOiltexto agrí~o~a bra~ile~ro
ou da dispensa e da sujeição dos contratantes às normas do
e do abastectment? da po~u ~çao e extremamcn_ e 1m por an e,
D
t ~L · "" 300[86 r. t 51)· ---------- --- ·:--:_----~-=-----não p.odendo, po1s, subststtr cercada por escandalos e sob
-\ar .
,
.t
t d d
·t à 1 ·s
ecre o e1 n -·
-não publicação resumida do instrumento do contrato
suspet a _constan e o esrespet o s C! .
(§ 1, do art. 51);
Assim sendo, fazemos um apelo ao Governo Federal para

rizad:;!~~b~~eãcou~:o e~~t~:r~i~~~c=~:s!e~~~a~~:o~~~~;:;~~j -~~es:~çt~a~~~ósq:~ l:~s; q~ em~~~~~dt~~~ed~t~~t~~~~~~~ti~~
0

(§ z~ do art. 51).

~~rmen~e pelo T<;l! S7J~m aprofun?a?o_s e a _pumça? ~os cuiOs técnicos do TCU verificaram também que não houve
pados !l~o se restrmJa a srmples deshtmçao dos seus dmgentes,
qualquer procedimento licitatório para a contratação da emcomoJa aC?n~eceu.
.
.
, .
.
. . ,
presa francesa Socapa International, como coordenador do
_ A com1ssao parlamentar mtsta de mquento nossas [ehctt_apool de empresas européias exportadoras de carne, tendo sido
çoes pelo ence_rramento ~os se~s trabalhos c?m a apresentaça?
a empresa contratada diretamente por dirigentes da Conab
d~ um relatór~o que enytado a P_r??ura~ona-Geral_~a-~epu. 't a p -·
-- - ----bltca e ao Tnbuna_l d_e Co(ltas cJa Umao. por esses órgaos
em "1~é~ cti:S~~-verifícara-m-sê outras falhaS proce~s,~afs Como - seT~ e-~amin-actO para que Sejam tomadas as providências legais
falta de data nos contratos e folhas não numeradas.
cabxveis.
.
.
Essas mesmas falhas foram tarilbém obServadas na contraEra o que tmha a dizer.
tação das unidades armazenadoras do produto aqui no Brasil,
O SR_. PRESIDENTE (Mauro B_enevides)- Não há mais
negociada diretamente com a ABIAF -_AssQcia_çãoJ~rãsil_eira _ oradores inscritos__ _
das Indústrias de ArmazenagemFrigorifiC_ada_. _
Nada mais_haven® a tratar, a_Presidêncüi_-_V_ai encerrar
No tocànte a demourrages (multas por atraso na descarga
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
de navios), a Superinspect havia prestado contas relativas a
a seguinte
apen~s oitn navios. Desses, somente dois não ins:orrerarri nes___
.
sas multas. Com relação aos outros, a Conab foi penalizada
em US$ 262,560.95. · :. ·. ~-· .·· .... ·. -~· ~:.:::.~ .. - .... ~~-=~ :~- :::_~_:::::~:,.::-:f!.lU>J;;~D..Q D~A_ ··--·-·--····
Os prejuízos acontece ro.:n -~<:t-'~b-~_rii -~-- ~~ v:e_ndã -.t1a _~a_rne_---aqui no Btasn:-·some-n:te-oorrtos negócios reartzauv ... ~.-..<;meses
PROJETO nF. DfK'RPTO I.F.GISJATIVO
de setembro, outubroe novembro, o prejuízo foi de C..r~
N... 27, 1>1~ 19'12
3.679.126.180,00.
- -- (lnCiufdo em- OrdCm do Ola ·n~ termG5 do art. 37S,
Sr. Presidente, Sr+" e Srs~ Sen-adoieS;esS~ írfegurarí(!ades
tnci.,g VIII, do Regimento Interno, romhinado com o art. 64~
não foram conhecidas por obras do "ímpeto denunciatívo 1 '
f 2'', da C"onstiluiç:to.)
. da imprensa. Foram elas levantadas e tornadas públicas pelo
•
' Votaçao, em turno úniro, do Projc'IO de Decreto! c~i1:Tribunal de Contas da União, em relatóri()___12E_elir~i!!rar j_ei~q_ __ _:_ lativo· 0° 27, de I'N2 (n° 101')1, na C:hn.-,ra dos DcpulmJc~).
no final do- a:no paSsadO para--atend-er à -CPMr.
que aprova o alo que renova a é'onrt:S<!i:to oulor~aua à Rádio
Aquele jogo de interesses que reinava no dOve~iiá·Fede
Hmi~sora Aruanã_J.tda., para explorar ~rviço Uc radiodifural e que motivou a renúncia coletiva dos ministreis parece
-s:io :sonora cm onda m~ôia na Cidade de Harra do Garça~
que imperav-a ·tarilbém na Conab, sob a forma de licita~e~
ll,.,tado <.Jç r..·fato Gro:;so, tcndq
viciadas, contratações irregu~~reS, fals~s a_rgurileJl~Õ~-<re_ u[g~n~
...,.. _
.t'ft.~I~C"J:g ravf.Jr:\vcl, proferido em Plenário._R~I~tor:
.cia e emergéncia para caracterizarem_á djSperisã de licitaçâ.~.
Senador Aureo Mcllo.

1

DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1992

DE fJFC'R!1TO II'GISIATIVO
2 l'ROJETO
1>1!
N" Zli,

IWZ

(lnclufdo em Ordem do Dia nos t~:rmo5 do arr. :l75, in;.·
c:iso VIII, do lle~imcnto Interno, cor.tOinado rom o art. M,
f 20, da Con:o;liluiç:io.)
'
Votação, em turno único, do Projc-lo de _Oecrelo Legis~
lativo 0° 28, de I<Nl: (h ... ~1/Ql, na C:lm;ira dos DepuladO!t),
que aprova o ato que oulor~a permis.'><'1n à Rede ltagua de

Rádios l.tda., para explorar serviço -de radiodifuc;ao Sonora
na CidadJ:" de Júlio de Castilhm, Jõslado do Rio Grande do
Sul, tendo
·
PAREC"ER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Aurclo Mcllo.

3

PROJ!1TO OE OEC'R!1TO l.f'GISI.ATIVO
N• 29,

rm

1992

(Inclufdo em Ordem do Oia nm lermos do art. 37~. Jn.
ciso VIII,' do R<.>jtim<"nlo Interno, comhinado com o art. 64,
f ZO da ('onstiiUiçl\o.)
·
Votaçao, em turno único, do Projcto de Dt."creto I .tgis
lativo no 2Q, de 1992 (nu 17,NI, na ('âmara do~ Deputados),
que aprova o ato que outorF,a conccs:~."lo ti H..1dio Jaguariha-

4

P~OJnT? OE 01\C'R!ITO 1.1\CliSI.ATIVO
N :10, Oh 1992

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art.-375, inciao VIII, do Rcgimenro Interno, combinado com o art. 64,
§ ZO, da Constituiçao.)

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° :m, de I'J<n (nu 48/91, na C!\mara dos [)eputados),
que aprova o ato que outorga permissao à Rádio Sociedai.Jc.
de Cerro A7.ul I tda., para explorar serviço de raúiodifusflo
:.ano ra na Cidade de ('erro l.argo, 1-'.stac.io do Rio Grande
do Sul, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Natx>r Júnior.
01'. OECR!1TO I.F.OISIATIVO
31, DE
5 N"PROJETO
l<J<n

·

(lnclurdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, in ...
ciso VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
§ 2:0, da Constituiçao.)
.

Votaçao, em turno (mico, do Projeto de Decreto l.cgislr.livo n° 31, de 1992 (nu 49f)l, na Câmara dos Dcpuwdos),
que aprova o alo que ou:orga conccssa.o à Tc!cvisilo Rio
Formoso l.tda., para explorar serviço de radimlifu:::ao oe
son., e imagens na Cidade de Jatai, E.•aado de Goiás, tendo
PARFCI'R favorável, proferido em Plenário, Relator:
senador Jona~ Pinheiro.

6

PROJETO DE DECRETO I.PGISTATIVO

4799

que aprova o ato que renova a conces..<:ao à Rádio Clut'Je de
Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusno sonora na Cidade de Votuporanga, Estado de sao Paulo. tendo
PARECER favorável, proferido em Plcnario, Relator:
Senador Nabor Júnior.

7

PROJnTO 01' OEC"RF.TO .I.EGIS!.ATIVO
N° 33, DE 1\l'n
(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termos do art. 375, in~
ci:to VIII. do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
§ 2" da Conslit uiçao.)
Voraçao, em turno único, do Projeto de Occrew I.egis.·
lativo n° :n. de 1992 (n" 52.191, na C"..:'lmura doR Dcpuwdo:ot),
que aprova o ato que outorga permissa.o à R;ídio ( 'uJadc úc
C'.amhuf J.tda., para explorar semço de radJOdifusao sonora
na Cidade de Camhur, I ~stado de Minas Gera1s, tendo
P.I\RHCF.R, proferido em P:en:irio? Relator: Senador Nabor
J6nior.

8

4

na de Aracati l.tda .. para explorar serviço de radiodifu~
sonora na Cidade de Aracatt, l 1stado do Cêafá, tendo
P/\RFCI~R favorável, profrrido em Plenário, Relator:
Senador Aurelo Mello.
·
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PROJETO OE OEC'Rl1TO I.EGISIATIVO
Na :14, IJH 1992

(lnclufdo em Ordem do Oia noo rcrmcs do arl. 17.'5,
inclc;,:> VIII, do Rt>gimcnlo Interno, comhinado C"om o art:
64, I 2'', da Con<:tiluiç:'io.)
·;··

V01açao, em turno único, éo Projçto de Decreto J.e-

·gi:\Jativo nn :l4, de 1Qt)2 (nn :l'lNI, na (':\mara dos Deputa~
dos), que aprova o alo que outorJ?;a pC'rmt..,~o à Rádio Jor·
nal de Souto Soare-; I .Ida .• para explorar :;crviço de radiodirusaa sonora em ondã rn(odia de âmf'tito local na ("idade de Souto Soare~. Fstado da Bahia, lendo
PARI~CI~R.

proferido em Plenário, Relator: Senador

Mclra Filho.

9

PRo;,FTO OE OFC'R!1TO li'GISIATIVO
N 3.1, IJI·. 1\1'12

(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termo~ do art. J75, inciso VIII, do Rt.•gimt"nto lme-rno, comhinado com o art. 64,
§ 2" da Constituiçno.)
Votaça:o, em turno único, do Projeto de Oecreto I egis1atiVQ 0° JS, de I'N2 (n" 'S7NI, na cnmara do.<;. Deputado~).
que aprova o ato que ouror,ga permis~o à Sociedade H.:'idio
Sl\o Jo~ I tda., para explorar serviço de radicxJtl'us·.ao wnora na Cidade dl" Hrcchim, 1 1~tado du Rio< irand~: do Sut. tendo
PARF<TR, proferido cm Plenário, Relator: Scnalior
Nal>or J6nior.

10

P~OJIIT<?

OE OEC'RI'TO I.EGISIATIVO
N :11>, lll·. I '1'12
(lnclufdo cm Ordem do O ia nos termo~ do art. 375, inciso VIII, do Rrgimcnto interno, comhinado com··a art. 64,
12" da Con:ottituiçao.)
Votaçao, cm turno único, do Projeto de Occrcto I egislativo n° :u,, de lt)lf.! (n" ~9/'>'1. na Câmara do~ Deputadct<;),
que aprova o alo qu17 outoq~a pçrrrU,..ao à Rádio Muturpe
FM l.lda., para t"xplorar 5erviço de radicxmusa.o sonora na
O.dade de Muturpc-, F~talio Ua Unhia, tendo
PARFCH.t. ravorávcl, proferido e-m Plenário, Relaror:
Senador.Mcira l'ilhó.

N" 32, DI! 1992

(lnelufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
inciso VIII, do Regimento Interno, comhinado com o art. 64,

I 2", da C'onstituiçao.)

-

--

Votaçao, cm turno Cmico, do Projeto de Decreto I.egi~·
IJ!tivo n° 32, de 19C-J2 (nu SONI, na Camara dos Deputados),

11

PROJI'TO 01' OEC'R!1TO I.EGISI.A11VO
N" .l7, DE !Wl
(Tnclufdo em Ordem do Ola nm lt"rmos do arr. 37.';, inciso VIII, do Regimento Interno, comhinado com o art. 64,
J 2" da Const it uiçno.)
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DIÁRIO DOCON()RESSONACIONAL (Seção ii)

Yo!t:.ç:ic. <'rn h.:rn:1 úni~'<'>. do Prr.jcto de Decreto r.eg_is·

lnlivo tl 0 :n, de J 992 (o" 70/91, na ( ':tmara dos. Deputado.<;),
que aprova o Hto que renova a pcrmas:,ao outorgada :. Hádio
Su~·reo P~rola dc Birigui I·'M I tcJa., para explorar serviço de'
radicxlifusao sonora cm freqoencia modulada na Cidade de

Birigui, Estado de S:\o Paulo, tendo
PARECFR favorável, proferido em Plenário, Relator.
Senador Mcira Filho.

12

PROJETO DE DECRETO !.EdiS! At'lvõ
N" :18, DI! 1'1'12
(Inclufdo cm Ordem do Dia nm termos do art. 37.'i, inciw VJIT, do Rcp:imen1o Interno. comhinaclo com o arr. 64,
f 2", da C'.on>tlluiçao.)
Votaçao, cm turno único. do Projeto de Decreto Legi::t·
lativo n° :t.~. de I '.Nl (n" 74t)}, ria Câmara dos Dcpuladr.s)1:
q~.:e

aprova o ato que outorga permiss.'io à Rádio FM d-:1 lil:!r-:
ro l.tda .• para explorar ~rviço de radiodifusno sono:--5 raa "Ci-'
dade de l~ufo, E-;tadn dn Ceará, tendo
..f
PJ\RJ~CH{ favorável, proferido em Plenário, Rclat'o)"!'
Senador Jonas Pinheiro.

13

PROJETO OE DECRETO J.F.GISIATIVO

N., :w, DH 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do art. 375, inciso Vi H, do Regimento Interno, combinado com O art. 64,
§ 2"', cia Conslituiçao.)
Votaça.o~ em turno único, do Projeto de Decreto I .e;islativo no 39, de IW2 (n" 75/91, na Câmara do..., Deputa.ans),
que aprova o ato que outorga pcrmisrJ'io à Rádio Cacique
de Capao Bonito I tda., para explorar scrvi~·o de radiodifusão
sonora na C"idadc de ('apfto Honito.l'stadoc.Jc sno Pauto, tendo
PJ\RECFR favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Mcira Filho.
--

14

PROJETO DE DECRETO J.F.GISIATIVO
N" 40, ll E I <J<l2

(Tnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, inciso VIII, do l-tcgimento Interno, combinado com o art. 64,
§ 2" cJa Constiluiçao.)
Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto I .cgislalivo n., 40, de lt)l)2 (nu aH/91, na <'amara dos Deputados),
qUe aprova o ato que renova a pcrmi:;~'\o outorgada !I RtuJío
Sepé ·naraju I Ida., para explorar :serviço de radicxJifus..'l.o sonora na Cidade de Santo Ãnzclo, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
PI\RP'CER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Júlio <~mros.
- -- --------- ----

15

PROJETO DE DllCRI1'ln,I.F.GISIATIVQ,
N" 41, DI! 1992

{Inclurdo cm Ordem dà Dia nos termos do art. 375, in,ciso VIII, do Regimento Interno, combinado com o art. 64,
§ 2", da ConMiluiçao.J
>
Votaçáo, em turno único, do Projeto de Decreto I.cgis~
lativo 0° 41, de I 'J92 (n° 89/91 I na c.amara dos Dçpul~~dos),
que aprova o ato que renova à permissn.o outorgada à Rtldio
Jua1:eiro da Bahia J.tda., para explorar serviço de radiodifti~o sonora na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jonao; Pinheiro.

____

,,

·-·---
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Junho de 1992

PROJETO DF. DEC'RIITO I.F.GISIATIVO
N" 42, DE 1'1'12

(lnclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, in-

- dso VIII, do Regimento Jnrerno, combinado com o an. 64,

f ZO, da Constituiçao.)
Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto l.egis4~ de l9Y2 (n., 90/1, na Câmara dOS- Depulados),
que aprova o ato que renova a conces.c;ao ourorgada à H..ádio
Uirapuru I .tda., para explorar scrv1ço de radiodifu.~o ~ano
- ra na Cidade de Pa<;.<;O Fundo, t'stado do Rio Grande do Sul,
tendo

laUvo n°

PARF.C.F.R favorável, proferido cm Plenário, Relator:

Senador .lonas .Pinheiro.

17
.J"-

PROJETO DI' DI'CRETO I HliSI i\TIVO
N"4:l, DP JIJC12

(lnclu(do cm Ordem do Dia nm tr.ormos do art 17'i, incf.v-, VIII, do g~J!imC"nto Interno, comhinado <:um u an. C»,

-I ZOda ('ono;tilll1<,';1o.;
. Votflç~o. cm turno único, do Prnjcro dt" Oerrclo l.egb!alivo nu 47\, de i'Jt:.jl (n" W.'NI, na Câmara de~ lkrutados), que aprova o au, que outor~a rom·t•.,.,.ao i\ KacJío lrirá
l.tda .. para explor?.r Sl.'rviço (k' raUiollifu<;.;\o :\C>nora na ("j<.Ja.
rk de lpirá, l·..,tado da Bahia, tcmJo
PARFC'I'J.(. CnvorAwl, proft•rido c-m Plcn:lrio, RC'Iator:
Senador Jona!l. 11inhC"iro.
-

..j

j_

8

PROJFTO. DI' DEC'RFTO I I'Cml i\TIVO
N" 44. lll' 1'1'12

(lnelufdo em Ordt"m do Ola

OQ:'II

lermo~

do art. 37'i, ln·

çLw Vlll, óo Rl"gimc"nto Interno, eomhinallo com o art. 64,
§2:0, da Con:;tituiç<lo.)
Votação, em turno único, do Projeto de ÜC"C"reto r egis'lativo n° 44\ de l'ttJ2 (nu 121/91, na C''unara dos De: pulado:;),
que aprova o alo que outoqm com"No;flo à H.át.lio Print"t"AA
do Vali'- Lida., para explorar M"rviço de radiodilu:l:io :tKmora
na Cidade de llaohim, Fc;t~dá dC' Minas Ocrai5, tendo
PARFCH{ favo:rflVcl. prort'rillo cm Plenário, Rcla10r:
Senador J ona~ Pinheiro.

19

i'RClJi'TO 111' DECRI'TO I.I'OISI i\llVO
N" 4:\, DF I'"'2
(Inclufdo cm Ordem do Oia noo terrtlOS do art. 375,
lndw VIII, do Rt'~iiTK"nto Interno. comhinac.Jo com o art. 64,

12", da CCmstltuiç:in.)
--vomçno, c-m turno (mko. do Proj<·to dl' DcC""n:to 1 e~i~
lallvo n~ 4'l, Ül' I'I<J?' (n" l'liNt, na Cl:':tara do.~ Depuladoo;),
que aprova o ato qu<' outnr)!a pcrmi-;'l~o ll R.íd10 Paranc.Ja
IJtla., para explom.r -.erviço dt• racJJ(lthlu..,'\o 1><mora c-m frc·qa~ncia modulada na ("idatlt" dl' Marflia, llo;tmJo de sao
Paulo, tendo
PARI :cpR favorável. proferido em PlenáriO. Relator:
Senador J Iilio ('am[Kl•.
•

20

PROJETO T>l' I>P.CRETO I I'GISIATIVO
N11 47, DH 1'-NZ
(lneturdo t"m Ordem do Oia, no~ IC'rll1(')1; do art. .375, incL"'l VIII, do Rrp:imento Jntrrnot romhinru.Jo ~:om o art. 64,

-1 z:t, ~a ~·onstituic;ao.)

Junho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

'/ctaçfl~>. COI lU mo uniC'n. do Projeto de DC"creto J .cgis~
l&livo n° 47, de 19W. (n" 7l/t:JI, rJa ('limara do.•; lkputiiüos),
que aprova o ato que outor~a pcrmi..:o~."lo .à R.1.Uio Vsla Rt>::\1

l.tda .. para explorar srnriço c.Jc r<:lc.Jio<.Jil u:-;~o ~mora na Cida-

PROJT'TO 01' OEC'RI'TO I FOISI ATIVO

. N" 4H. DI' I '1'12

(Inclufdo em Ordem do Dia. nn~ termm do art. 375,
inciso VIII, d::> Rc-gimcmo Interno, cumhmauo com o arr. 64,
I~. da Cons.tll uiçao.)
Votnçno. c-m turno único. do Proj('to de Decr~lo I cgl~
lalivo 0° 4-H, de IW2: (n" 'rli'Jl, na Olmma dos l>cpula<.Jo~>),
que aprova o ato que renova a c-o11r"C"~:«tto Outor~a!la k Rr'u.ho

Sociedac.lc de Feira de Santana ltc.la., para explorar servtço
radioc!ifusao sonora em onda média na Cidade de Felr:-t~
d': Santana. F!tlado da B..'l.hia, lendo
,
PJ\RP.C"P.R favorável, proferido em Plenárjo, Rcbtor:

DI' Dl'f'RI"ITO
N" 49, DE 1992
22 PROJI'TO

I.EGISIA~1VO

(Inclwfdo em Ordem do Dia, nos teirOoS do art. 375, {nciso VIII. do Rcgimenw Interno, comhinado com o art. 64,
§ z;•, da con~auuic;ào.)
Votac;rto. cm turno único, do Projeto de Decreto J .cgi.o;lativo nu 49,Uc I'N2 (n" 91}91, na Câmara llos Dcputac..los),
que aprova o ato que renova a conccss.ao outorgalla à Rádio

PROJI"ITO OE 11'1 OA CÂMARA

25

N" 40, DI' I 992

(lnctufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 336
"c", do Regimento Interno.)
OisC'uss.,"'.o, em 1urno único, do Projeto de Lei da
('amara n° 40. de t9tn (nu 2.62W92, na Casa de origem), de
iniciauva do Trihunal Superior do Trahalho, que altera a
com~iça.o e a orgam:raçao mterna do Trihunal Rcg~onal
do Trah:tlho ~a I Rcgino. com sede cm Campinas - SP, e
dá ou1ra~ provuJC'nci<I~(Dependendo da votaçao do Requerimento 0° 396, de
1992. de exlinçaa da urgcncia.)

s•

dt:

Senador Mciro Filho.

4801

fcrramt-ntal e lrcinaml·ntp de pcs.<;;oal. para o lu Bmalh:lo
de llcliC"6ptt-ros , no Amhilo do Programa de Reaparelham:nlo do l;xército.

de de I1Uiutah.1. P"tndo dC' Mina'5 (jl'rfli.c;, tendo
PARI'CI'R favorável, profrri<ln crn Plenário, Relator:
Senador Júlio ( ;,mpo<.

21
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PROJI'TO OF l.ni DA CÂMARA

26

N" 4(,, 1)11 l'l'J2
(lnclurdo--em OrdC"m do -nia nm rC.rtTJO:\ do arr.--316, "c".
do Rt'gimt>nto lniC"rno.)
Di~us.c;.."lo, em turno único. do Projeto de Tc i da C'rJmata __nn ~6. de )tN2 (n" 2~627/97., na C"a.w. c.Jc nrigl'm}. de fniciativ.a do Trihunal SU[11 riu do ·1 ra_halho, qul' all\!'r:~ a l'omposiç.."'.o c a organin~o l,;tc-rna cJo Trihunal Regional do ·r raha·
lho da UI" Regiao, com sede e_m Brao;llia - DI', e dá outra-;

provkiC"ncia,.
- cncPendC"ndo de- vomçaO ,do Requerimento
1992, de exlinçao da urgc-ncia.)

R0

197' de

Difw;.ora de Rio Bnlhanlc l.tda., para explorar serviço lle ra-

diodítus..'ln sonora em onlla m('dia na C'icJ::tde de kió Brilhante, Fs1ado do Mm o C;ros.o;o do Sul, lendo
PAH.P('I~R favorável, proferido em Plenário, RCfiuor:
Senador Júlio ('ampos.

27

(P.m regime de. urgCncia no.1 terr.lC"-"" do art. 3?.6, "c",
do

PROJFr<l OP. RI'.SOI.UÇ'ÁO
Nu 2'J, DH IWI
(Em regime de urgencia. nos tetmos do arl. -336, "c", -

23

do Rcttimcnto Interno.)
Votação. em turno suplementar do Projeto de Rcsoluç=\o n° 29, de ltJI.H, de autoria do Scnndor Jutahy Mngalh:\c:\, que esuthclcl·e <.lias e horários para a realizaçan cJe
reunifx.•s urc.Jinárias da'i. C'nnil,.,.l'les PcrmHnentes, tendo
PARI·('FR da Comiss..'lo Dirc10ra, oferecendo a Redaçao do Vencido, soh n" 2'l, de I t)tJ2; c pàreccres lhvorávcis:
- da C'omissao de Constituição, Justiça e Cidadania,
10b n• 175, de I \192; e
-de Plenário, kclator: Senador l~ranclsco Rollemherg.

PROJI'TO 01' RPSOI.ITÇ'ÃO
N" 25, UU I 992.
(Pm re!tíme de urgC'ncia, nos lermos do arl. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Votac;-ao, em turno único, do Projeto de Resolução n°
25, de l'J91 (apresentado pela ( '<~mi.,.sfiu de A:osi.mtüs Fconóm.icos como conctusao de seu Parecer nu 161, de 1992),
que autori7a ~ Repúhlica Federativa do Brao;il a ullimar ~
contrataçao de operaçao de crédito exlerno, no valor ae

24

sesse-nta. e hum milhOCs, quinhemos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e hum dólares norte-americanos, destinada
a. financiar. parcialmente. a importaçao de helicópteros,

PRO.II'TO 01' RI'-~OI.UÇ'ÃO
N'' 7, DI' 1'1<12

Re~imento

Interno.)
Dir;c-ussao. cm turno único, do Projelo de- Resoluçao
'7, de ltm, de nuloria do ~(.·muJQr fram Saralva, qut" c..li~·
~J .: ~hrC' limih.·s F:lnholi~ t" cnntlu;-OC"' para a~ opcral'f>C"" d<"
·;rC:dito interno_ c cxlt'rno lloo; PSiadoo;. do l>i'>trito Federal,

dos Munidpioo; e

~mas aut~rquir~s, C"

""i<lhc-lece- limites e con-

diçt'.lcs para cunccs.o;no llt' ~arantm<;;, lC'nc..lo
PARFC'I;It soh o" ltl4, cJC' I 1N2. <.la

_

- de_

Assunlo:t~

C'omis~'\o.

flcon~iros,

favorável aq Projcto,,
nos tcrrno:ç de Suho;titutivo qu" oferece.
-

28 or!C'Io
N" sn, DE 1992
(Em regime de url!Cncia. noo. .termos do art: ~~., "c",
do RcJ!imento Inte-rno.)
Ofíçio nu sn, de 1992, relativo a pleito do Cioverno dO
P.."'lado do. Rio Grande do Sul, para que f'O"-"ia emitir e colocar no mercado, atravê's de oll'Tla~ pühli(·as, I etrao; Financeira-; do Tc'\ouro dó l'o;tado do Kio (i-rancJc do Sul 1.1·-1'/RS, vendvcís do sc!tunüo ~~trc de l9Y2. (Dependendo de Parecer.)

29
r~

PROJf'TO DF li'IOA CÂMARA
N" 1117, I> I' I '1'11

Votaçao, cm turno único, do Proj(."IO de T ei da CAman° J07. de 1991 (n" l.H77tX1, na C"aM Ue orl~c-m), alie·
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ntndo di.o;posilivos tla I d n" ó.l'-~4, dt• 14 tlc dc.•Tt:mhro de
•~74, que trata do ·sC'!turo OhriJtalório de Danm Pe<>srnii:";

causado., por

Vdculo~ Automutort>~

de

(l>I'V/\T), l<ndo
PARI ;C I 'I~ favorável. soho n° 40, de

Vaa~

. . V01açao, em turno único, do Projeto c:fc Rc:r:;olução no
94, de 1991, de autoria do Senador Maurfcio Corn~a. que ai·
-teri\, nri-Rcgimcmu Inte-rno do Senado Federal, a lramita~

· Tcrresfre:;

çan_ de r.equcrimento de rcmcs..<;a _a determinada comls...ao de

tWi. da tomiS.~o.

inátfifa despachada a outra, tendo · ·
- .-: _, PARI'l·I·Rde Plcpário. Relawr: Senador Áureo Mcllo•

.. de As.,untos FconOmiCOII.

favorável.

30

PROJf'TO
.N" ?1>, lll'

or I FI 00 SFN/\00

~

36 RT'OUFRIMTINTO

f'I'II~('<JMI'II'MI•NT/\R

N" 112, l>li l'l'n

Votaçâo, em turno ónlro. do Projeto de ~ ci do Sena~
do n° 26, dC' I~Jl-('omplrn'K'ntar. út' autoria do -SC11Rdor
Ronalllo ArA}!no, qur 011u.·ra a l.el ('ompiC'JT1('nlõU n'"' 41, de
22 dC' dc?emhro c.k~ ltJXI,tcndo
1'/\RI'('f'R r"vor~vcl. <Ot> no 'lQ, de 1'192,
C'omi~i:!o
-de Assuntos F.canOniii:oo.
·

Votação, c-m turno únit:o, do Rt:querimenlo no 112., de
1992, de autona do Se-nador Amir J ando, solicilando, nos
te-rmo." regimrnlais. a transcriçao. nos Anni~ do Senado
J·'~eral, do I ;diwrial puhlicado no JOrnal Folha de S. Paulo~ ediçao _de 29 de março de I Y'J2, intitulado "Desafio ao
. C~ngtei'.'IJ Nacional'.

oo

'.J.l"
J

l'ROlf'TO OT' 1 FI 00 SFNADO
N" ltX>, DE 19'11
.

N"
DE
37 RTIOUFRIMI'NTO
161,

(Tnclufdo eln- Ordem do Dia m):l. termo;; elo att. 172, J,

do Rcgimc-nttl Interno.)

Votl'tçRo, em turn<~ único, do (>rojdo -de (.c~ ..jo S~na~
do n° 1()6, di:' 19',1l, de rtutoria da Se:-~aUor~ Mml~~l':'C Pmto,
que .acre~enta di~"itivm;, ao art: H" da I ~i 0° Rl:'l-1, de 27
dC Uc:~l'mt'lro <.Jc l'MI,· que aUera a legisla_s;~o do_ ~~poste:»_.
de RcncJa dA outra!!. providéncii:r:;, le-ndo- --- -- --- 11 ,1\H.Ft 'Ht profl•ndu em Plcnárm, Relator: Senaáor

e.

-- fe

38

33.

-

PROJf'TO PPT.nr DO ST'Ni\.00
N" 272, DI! 19'11.

Votaçao, em turno Cmico, do Projeto de Lei do Seria~
00 no 272, c.Je IYJI, de autoria da Senadora Marlucc Pin!o,
que autori7a an pec;.,.oas fa.c;ica~ a ahatcrem em sua~ declara·
çnc:c de rcnda O!; gasto.., com empregado~ domCM ieo~ e dá
outra." provillC'nl'i.a:>, tl~ndu
·
PARI;('IIR cJc Plenário, Relator. Senador Eduardo Su~

pllcy, r"vorávcl.

.

34 PRorr:Tom;DE IH oo
N" 271,

snNADO

I 'I'JI

Votação, em turno íinioo, do Projeto de I.ci do Sena~
do n° 271, de 1~1. de autoria da Senadora Marluce Pinto,
que transfere ao domfnio UO 1:s1~do de Roraima lcrra.-t per~
lcnccnte' à \!nino e dá outras providencias, tendo
PARII<"FR de Plenário, 1-tclator: Se-nador José Pduardo, favorávcl ao ProJeto c k I •.mcnda 0 11 J.

35

RI'OlTFRIMTINTO
N"l71, l>li I'I'J2

Votâçao, em llarno IJnlt-0, do Rr(Juerimenlo n° 171,
de 1992. de autoria do Senador Valmir ('::.r.tpdo, solicitando, nm termos regimenlai!\. 3 tnm~riç-Ao. nm Anais do S~na·

PROJf'TO on l.nl DO STIN/\00
N• 174, DI' 1'1'11

únicO, tlG Projeto d~ l.ct_~ó· Se-n~~
do n° 174, de I'NI, de autoria do Senador Maurício Corn~a,
que considera contravençno penal a cxigt':ncia de exame rela~
tivo a e.'ttado de gravidez p..1.rn conlralaçao de emprego, tendo
PJ\RFCI'R de Plenário,-. Relator: Senador Carlos Pn~
trocfnio, favoráVel.

11ª-_~ç:r~t~!:kt_J.f~-~~-~~nq ~-«Jç_Mjniscr_~-~ _J~~ljç.t~

~

•.Favorável, no~ termo~ de suhstltutivo que oferece.

Votaçan~ em· turno

1'1'12

Votaç:\o, em turno único, do RC"querimcltto n=> 161. clt
1(}9::;". de autori3 du St'nador Mar~o Mncit'l, sohcit:lndn, r.c:os
IC~lS re~imcnlai~. a traoscriç:'io, r.no;. Anaio; dn Se-n::tdo
l'cdera1, do:o; di:ocurs<).1. pronunc1at!o~ f;Çio Prc:sidcntc- dJ Kt'pública, por "lCasiAo da" ct"rirn{)niH'lo de p<~:te- do Mim'ttn:,.( "he-

C.arlm P;urncfnio.

32

·

PROJI'TO Dn RFSOl.UÇÃO
N• 94, DE 19'11

(lnc.luído em Ordem do Pia nm te~~ do ~rt. 17~_1,__
do RC:tliml"nlo Interno.)
_________ _

~Q_ _Fcd~ml_,_

do !'dil_ori~l. "_l~t~livnl~f!~·i~ _dp_ M~lrO:. put-.licado

nn j0nla1 Correio ·HratHJense, t'dt~-:.o ltt' ]U Je ahriJ dC' 1Y"t2.
N" 2111; lll'.
39 RFCITFRIMT'NTO
1'1'12

Votaçao, em turno Cmico, dn Requerimento n° 203,
de 1992. da Senadora MarlucC' Pinto, ~olidranUo, nm ter~
ll"n' rcttirrK"nlai:ot.. a rC"Iirada oó Projcl<> de I ci do Senado
no 287, de J99l, de :"UR autoria, qu(' "altera a dcrlominaç:io
fJa SupcilntcndC nci~ da. /.onn l'ranC'H de Manau5- Sl IFKAM/\".

40

RT'OITFRIMT'NTO
N" ?h1, 1l1! 1'1'12

Votaç."\o, cm .turno Onico. do RcquerinlC'nto n° 267,
de 199Z. do Senador Fduardo Suplicy, ~llil'itando~ m~ rc:r·
'DDI do art. 17Z. inciso I. dn Re~imcntu fmerno, a int'lus.-:'1.0
em Ordem do l>ia do Projeto cJe I ci t.ln SC'nado n"' \l'l, de
Í99l, de :o.ua autoria. que dispóc whre a divul~açao dm
lnincipai~ devedor~ junln k Sl"crt"taria d~' 1-l.c-rc-it.a FcJcral,
ao Mini~lfrio do Trahatho e da PrCVItit"ncia Scx.·ml e Caixa
F.CÕnômica Federal c dá outra." providencia.-..

·411<1'QIII'R!MTINTO
N'' ::!t..H, f)l' I'J92
VatSção, ;!Jil turno (miro, du Requerhr.ento •/l ?.~
1')1.}2, do Sena<inr h.luardo Sup!icy, oolicnando, :.o!i tcr1li';r. dn nr;. 172, inc-Jso I, do Rc_gimei1lO interno. a ~nciusJo
em Of.:.Um do Dia do l,mjo:to de I ci cJo Senado nu D2. de
- l<~'Jl, de :'OI..Ul autoria, que c.Jir>pôe :«"lhre u depoimento de autu..
C:~:

Junho de 1992
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ATO DO PRESIDENTE
N• 240, DE 1992
RFOUFRIMI'NTO
o·Pr~Sidente do Senado Federal, no uso de suas -atfib~i
N" 341, DE 1992
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Votôç!to. e1n turno único, do Requerimento nQ ::Wl, d~
da Comissão Diretora n"' 2. de 1973. e tendo em vista o que
i992, de autoria do Scnador Maurtcio Corrêa solicitando
consta do Processon9 PD. 000.343/88-9, resolve: nomear
nos terfn{)S, do art. I n. indso 1, do Rcgimt"n!O lnEcrntl, a in~
ERALDO PAIVA MUNIZ para o cargo de Especialista em
clusân c:·m Ordem do l);a, do Projeto <Je I c_i da Ca.mara :"J0
informática Legislativaffécriicàs-de Teleprocessamento, Clas~
?9 d~ i "N<J, que cria o Proitrama l)iârio do Congrc!>sn Naciose 5•, PL M.08, do Quadro de Pessoal do Centro de Informánal pa;..t: c.!ivu!gaçâo <!~~ lnlt'...1.lhoo· do Poder l.cgislativo na teJc:vir~o. c determina outra~ providencia<;.
tica e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN,
em virtude da aprovação em concurso público homoPROJIITO DF I FI IJO SPNADO
logado .em 7-12-1989, pelo Ato n• 37, de 1989 e prorrogado
N" 171, UE IWI
pelo Ato n"' 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do
Di~ur...<io:to, cm turno suplerrlC'ntar, do Projeto de J.ci
Senado Federal.
do s.enado nu l Tl, de 1'1-JI, de autoria do Senador Josaphat
Senado Federal, 15 de junho de 1992. -Senador Mauró
ft_farmho, que d1~p0c sohrc a li herdade de tmpren~a, de opiBenevides, Presidente.
:.!.:1~ ~de inlbrmaçao, Oi~·iplina a respommhiliüadc dos mcio.o;
ATO DO PRESIDENTE
rie comunirnçrto e dá ouaras provtd~nt·ia.-., lendo
PARH. 'I'R, soh n° 1';ú, cJc 1'.192. cJa Comis.'iao;
N• 241, DE 1992
- Dirctora, oiCrecendo a rcdação do vencido.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui·
ções iegiffientaiS e· regulament3."res, em conforml.W.de ·com a
PROPOSTA nr PMI'N!Ji\ ÀC'ONSTITIJIÇ'.ÃO
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
N" 1; DH .1'!92
da Comissão DiretOra n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
Oi"«"us...ao, em primeiro turno, da Proposta de Rmcn·
consta do Processo n"' PD" 000.343/89-9, resolve nomear LIA•J..'l ~ <"onslltuí~ão n" I. de I ~N2. de autori'a ·do Scnnc.Jor l'.pil:i·
NA LAURA BAHIA DE MENEZES para o cargo de Especio (':uelcua. que a~..rescenta alínra "c" ao IOC'ISO III do art.
cialista em informática Legislativa/Análise ~a !~formação,
15a da <'on.'ilituiçãn Federal. ( 4:. Res.<;<1o de diScus.<iâO.J
Classe 5~, PL S21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PROo SR. PRESJUENTE '(Mauro Berieviâes) -Está encer- DASEN, em virtude da aprovação em concurso público homologado em 7-12-1989. pelo Ato n• 37, de 1989 e prorrogado
rada a sessão.
pelo Ato n9 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do
(Levanta-se a sessdo as 16 horas e 8. minutos.)
Senado Federal.
_S.enado .Federal, 15 de junho de 1992- Senador Mauro
ATA DA 3• SESSÃO, REALIZADA; EM: 19:12:91
. Benevides, Presidente.
(Publicada no DCN (Seção II) ilezo:f:f-91)
ATO DO PRESIDENTE N• 242 DE 1992
O
Presidente
do Senado Federal, no uso daS atribiçõeS
RETIFICAÇÃO
regimentais e regulamentares, em cqnfrornidade com a d,elegaNa página n"'9879, 1~ coluna, no Projeto de Lei da Câmara ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comisn"' 141, de 1991, que institui coritribuição para financiãihei:lto São Diretora n? _2, de 1973, e tendo em vista que consta
da Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição sócial no Processo n• PD 000.343188-9, resolve nomear PAULO DE
sobre o lucro das instituições financeiras e dá outras providên~ MOARES NUNES para o carg0 de especialista em informácias, inclua~se pOf Omissão o seguinte despacho:
tica Legislativa/Análise da informação, classe 5\ PL 521, do.
Quadro de PessOal do Centro de lnfÕrm.ática e Processamento
(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
de Dados do Senado- PRODASEN, em virtude da aproATOS DO PRESIDENTE
vação em concursO· público homolagado em 7-12·1989, pelo
ATO DO PRESIDENTE N• 239, DE 1992
Ato n• 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n• 40, de 1991,.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui· ambos da Comissão Diretora do Senado FederaL
Senado Federal 15 de junho de 1992- Senador Mauro
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato Benevides, Presidente.
da Comissão DiretOra Ji9°2, de 1973, e tendO em vista o que
ATO DO PRESIDENTE
consta do processo n• PD 000.343/88-9, e resolve nomear ELIS
N• 243, DE 1992
REGINA LOPj;S para o cargo de Especialista em Informática
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui·
Legislativa/Técnicas de Teleprocessamento, Classe 5•, PL
M.08, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Pro- ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
cessamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN,
da Comissão Diretora n"' 2. de 1973, e ten9.Q em vista o que
em virtude da aprovação em concurso público homologado
constà do Processo n' PD 000.343189-9, resolve nomear FÉRem 7-12-1989, pelo Ato n• 37, de 1989 e prorrogado pelo
NANDO :rEIXEIRA ALVES para o cargo de Especialista
Ato n"' 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do Sen:a:do
em informática Legislativa/Análise da Informação, Classe 5\
Federal.
PL 521, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática
Senado Federal, 15 de junho de 1992.- Senador Mauro
e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODABenevides, Presidente.
P.:'~l.do~. C:o .senado
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Federal e do ( 'ongresso Nacional.
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SEN, em virtude da.aprQy;;lção ~m çonc;urso póblico homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado
pelo Ato n• 40, de 1991, ambos da ComiSsãQ:Diretora do
Senado Federal.
__ _ __
________
Senado Federal, 15 de junho de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
· ·

Junho de 1992

informática Legislativa!Análise da Informação, Classe 5\ PL
S21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Proces- _
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, em
YJEÍ!:!4_C !f_a _a_provaç~o ~f!l concurso pUbliCo hOmolo~ado em
7-12-1989, pelo Ato n• 37, -de-1989 e prorrogado pelo Ato
n"_~O, çle 1991, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal.
-Senado 'Federal, 15 de junho de 1992. -Senador Mauro
Benevides Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 244, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no _uso d~ SJ!3S atribui,
ATO DO PRESIDENTE
ç6es regimentais e-regulanientares, em çon_fQrmíd3dé çO!l\ ~
N~ .246, -DE-t992delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuida Comissão DiretOI:il_n? z-;_ de 1973, e_ te_nd_o __e_m_y_is_ta__'Q..Que ções reg!__mentais _e regulamentares, em conformidade com a
constado Processo n' PD 000.343!89-9;resõlve nomear ALCJ- delegaÇão-de -competênCia que llieTói' oiiiorgâda -pelo-Ato
DES RIBEIRO VIEIRA MAGALHÃES para o 'cargO de · da Comissão Diretora n'? 2, de 1973, e tendo em vista o que
Especialista em informática Legislatival~_pálise da_ Infárrna- constá-do Processo n"' PD 000.343/89-9, resolve nomear DENIção, Classe 5•, PL s21; do Quadro de PessOil do--Centro: ~Z~_LO.PI;S 1\!_ENEZESpara o cargo de Especialista em inforde Informática e Processamento de Dados do Senado Federal · máticá Legislativa/Análise da Infonna<:ão, Classe 5•, PL S21,
- PRODASEN, em virtupe da aprovação em concurso públi- do Quadro de Pessoal do _Centro_ de Informática e Processaco homologado em 7-12,1989, pelo Ato n•37, de 1989 e prorro- mente de Dados do Senado Federal - PRODASEN, em
gado pelo Ato n? 40, de 1991, ambos da Com'isSàO Diretofa
Virtude da aprovação em concurso público homologado em
do Senado Federal.
.
. .
. . . .. -., z:~:198_9, pelo_ Ai? n' 37, de 1989_;e_j>ro_rrogado p_elo t\to
Senado Federa1, 15 de junho d~ i992. ~Se-~~d-;;f ~·i~~~;- n~ 46, de 1991, ambos da Comissão Diretora do Senado FeBenevides, Presidente.
· ·
----· -·---- '-- ·
---- - deral.
9

s,nà<lo Federal, 15 de junho de 1992. -Senador Mouro
ATO DO PRESIDENTE
Bene,ide.s, Ptesid~n!e.
N• 245, DE 1992
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui:
. . . _() . Seminárío ~~A Inf:ra-Estrutura Nacional", realizado
ções regimentais e regulamentares, em cOnformidadê êOm· a · nos dias 18 e 19 de m,a_r_ço de 1992, promovido pela Comissão
delegação de competência que lhe foi~Outoigilda pelO AtO
de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, com apoio
da Comissão DiretOtã.- n-..-~.--·de 1973, e tendo em vista- p _que
da ABIDIB e Ministério da Infra-Estrutura.
consta do Processo n• PD 000.343/89-9, resolve. nomear EOER
RODRIGUES DA SILVA para o cargo de Especialista em
(•) Será publicado em Suplemento à presente edição .

. :,.-

