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1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Se~hor Presidente da ltepúbll<:a
N• 202793 (n"293/93, na origem), restit~indo autógrafo
· ·__
de projetO 'cte lei sançionã.do.
1.2.2- Aviso do Ministro da Indústria do COmércio
e do Turismo
N" 363/93. ent~OJ.irihando informaçóes sb~re os quesitos constantes do .Re:q_uerimento n" 330/93-._de autoria_ do
Senaoor Jutahy Magalhães.
·
1.2.3 ~ Pareceres

Refnentes âs seguintes ma~àias:

__ : ____

_____ _

- Projeto de Lei do Senàdo n• 180189 (n• 3.592189,
na Câmara dos Deputado5). que dispõe sobre 8. repai'ação
de natureza económica prevista no § 3" do Ato das Dispo~
sições Transitórias. (Redação final).
-Projeto de Lei do Senado n"28/92',· que estabelece
as hipóteses e condi_ções em que o Podei' Público cJ~rá
assistência aos herdeiroS e dependentes ca(~n_(es_ d_e_ pe_~soas
vitimadas por crime doloso. (Red~ção fin_3.1).
I. 2. 4 - Ofício
N" 216/93, do Governador do Estado do Tocantins,
encaminhando ao Presidente do SeÕãdo Federal documentos da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins-, denunciando a ocorrência de desvio çle recursos públicos fedet:ais
do sistema de saúde, durant.~ a gest;)io passada.
1.2.5 - Leitura de Projeto
-Projeto de lei do Senado n" 69/93, de autoria do
Senador Júlio Campos. que acrescenta parágrafO ao art.
205 da Lei n" 6.404, de IS de dezembro de 1976 tornando

obrigatóri_a, a correçã_o do capital social das ~mpresas no
cálculo. Qos_ dividendos.

J.2_.6 ':"""'.,Requerimentos
~ l"'' .516/93, de .autqria .do Senador Odacit Soares,
solidf3:ndo a transCrição nos Anais do S-en.âdó, do artigo
.intitulado "Materiais de altíssima radioati_vidade, ameaçam ,
Minas,. Rio, Sãó Paulo e o Brasil", de a_~~oúa dq jornalistél
H_élio Fe_rJ!andes, publicado no jornal Tribuna da Imprensa, dó dia 28 de maio de 1993.
·
·· ·
. :_ N" 517/93, de autoriado Senador lrapuan Costa
Júnior, sOlicitando a convócaçãp do M_íríi~t~O aõ Tr~ball].o •.
Wafter ~_arelli, para prestar info_rmaÇõeS ·sobie '.'Redução
de- e·~c~rgófSOcfãis-crue-pesàm- sobre a ro<\Õ -de obra" e
"cri_tério para nomeação de cargos no ministériO", de forma
a esC.lar.ecer inúmera$_ notícias presentes nOs últimOs- dias
na imprensa.
. ,- :-~ N'518f93, de autoria do Senador Equardo Suplicy,
solicitando ao Ministro da Justiça,' inforn:t~ções que .menciona.
· ··· --,N'i' 519, 520 ~521193, de autoria do Senador José
Paulo .Bisol, solicitando ao MinistrO di\S:-Mín3S ~- E.De:rgi'a:
ao Ministro-Chefe do Estado-Maior das FÓrços ArÍnadàs .
e ao· Ministro das CoMunicações. respectivamente, in_fOrmações que menciona.
_
- N\' 522(93. de,autoria do Senador DiVald:o Suruagy,
solicitando que sejam considerados como de licença autorizada os dias 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25,
26,28 e31 de_ m~io do,corrente ano. Aprovado.
._ N\' 523/93, de,~:Uioria do Seilador Aluízio Bezerra.
solicitando que sejam c_onsjderados corno de' licença ·autori~
zada os dias 3, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 é
. :31 de maio do corrente.ano. Aprovado.
- N•' 524/93, de autoria do Senador Cid Sabóia de
Carvalho, solicitando a_ prorrogaç8o por mais 45 dias, no
prazo concedido a CQiiiJ$são Temporária -do Senado Federal. destinada a_ proceder amplo estudo do Sistema Previ-
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denciário Brasileiro n·o tocante a sua· estrutura quanto ao
seu regime de custeio e benefícios-e propor soluções· cabíveis para o seu regular funcionamento. Aprovado.
_
1.2. 7 - Ofícios
Da Deputada 'Ângela Amin, cotiti.micando a conclusão
da votação do Projeto de Lei n" 1.258, de 1988, que fixa
Diretrizes e Bases da Educação Nacjb-nal.
- N" 411193, do Presidente do Banco do Brasil, encaminhando ao Senado Federal balanço; devidainei1te: auditado, do Fundo Constitucional de FinanciamentO do CcntroOeste-FCO.
- -' --Requerimentos
- N" 525/93., de autoria do -Senador Marco M3ciel
e outros senadores, solicitando homenagens de. pesar pelo
falecimento do jornalista Carlos CaStelló Branco, oCorrida
hoje no Rio de Janeiro. Aprovado,, após usar da _palavra
o Sr. Marco Maciel. tendo a Presidência se associado às
homenagens prestadas.
- N" 526/~3, de autoria do Sepador Pedro Simon
e outros Senadofes, solicitando a fealízação de sessão especial do Senado Federal, em homenagem ao jornafi_sta Cai~
los Castello Branco. -- - -- 1.2.8 -

R

•

_

1.2.9 - Ofício
N" 126/93, da Liderança do. Blc\co Parlamentar, referente a substituíçáo do Deputado PaeS Landim, pelo D_eputado César Bandeira; na coildição de membro efetivo da
Comissão Mista da Medida Provisória n" 323/93, que défirie
o Plano de Equivàlência Salarial para reajuste das mensali~
dades de financiamento para aquisição ·cta casa própria no
âmbito do Sis-teina-Fii:ninceiro de Habitação; c dá_outras
providencias. - -- ---------:---1.2.10- Comunicações da Pr~ic;lência
-Recebimento do Ofício n~ r.149/93, do Banco Central do Brasil, encaminhando a complementação-dos documentos necessários à instrução:. do Offcio n" S/44/93.
--Recebimento do OfíCiO-ri" Sl55f93. dõ Banco Central do Brasil, solicftando autorização para-que·a Prefeitura
Municipal de Três de Maio, Estado do Rio Grande do
Sul. possa contratar operação de cré_dito, para os fins que
~
-- - especifica. --1.2.11 -

Apreciação de matérias

Tir...- l.a-

r' •

- Requerimentos n'" 510 a 512 e 514/93, lidos Cm
sessões anteriores. Aprovados.
1._2.12 ~ Ois~ursos d~ Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA~ Saudação
ao Governador João Alves Filho, pelo seu ·ingresso na
Academia Sergipana de LetraS.
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Números da
sonegação fiscal 'em nosso PaíS.
1.2.13- Requerimento
-N" 527/93~ de autoria do Senador Josaphat Marinho,
solicitando que seja considerada como licença autorizada,
o período de 24 a 28~5.:93, quando esteve ausente--aos trahalhos da Casa. Aprovado.
1.-2.14- Leitura d~ proj~to
. - Projeto de Lei do Senado n" 70193. de autoriado __ _
Senador Ronan Tito. que_ dispõe sohre a concessão
indenização ou pensão especial aos cidadãos, ou seus famí.:liares,_que sofreram prejuízos, decorrentes de ações rcprcssiv_a~ do Poder Público ou de ações violentas motivadas
por inconformismo político, nos casos não beneficiados
pelo art. 8" do Ato das Disposições COnstitucionaiS Trãrisitórias.

de

~~ .. 2-:_15 :'7

Requerimento

N" 528/93, de ur"gência para o Ofício n" 48/93, relativo

à operação d~_crédito pretendida pelo Governo do Estado
do Maranhão junto ao FINEP, no valor to_tal de
Cr$19.776.804.318,53 a preço de fevereiro de 1993.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto d~e Decreto Legislativo n" 9, de 1993 (n'' 186/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à ''Rádio Jovem Pira Ltda. ",para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Piracaia, Estado de São Paulo. Aprovado, após
usar da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n\' 9/93. Aprovada. À promulgação.
Ofício n" S/51, de 1993, atrav~ qo qual a Prefeitura
do Município de Joinvi!le- SC. solicita autorização para
que p-ossa contratar operação de crédito junto ao Banco
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de Desenvolvimento do EstadQ_d<:! Santa_Ç~J:.arina:.Oô V.;.\lO'f ·, '. ·.• ·, SENADOR E SPE RIO IÃO AMIN - Trabalho
de ~mzc bi!hõt!s; seiscentos .c scsse~t~.fl.l<i,l~?e_sdr.e~~ntp~. , .efflJlPl<J,r desenvolvido pelo "L~r Sírio Pró-Infância'', cm

e tnnta e ono mil, cento e tnnta L" 01to cruzeuos e sessenta
centavos, para os fins que especifíC-a-:-•Retirado da pauta,
nos termos_ do art~ 175_, e, P9 .Rc.gim~to Interno.
,.

prol dos menores carentes. na ctdade de São Paulo.
_
SENADOR MÁRCIO_ LACERDA. - Par~icipação
de S. EXl"no "I Encontro dos Países do Cone Sul" realizado_

Redação final do Projeto de_ Lei do Senado n" 119,
de 1992, de autoria do Senador Aurco Mello, que transforma a Estação Ecológica das_Ana_vilhanas em Parque
Nacional de Anavilhanas. Aprovada. A Câmara dos Depu-

em A_riCª-Chile, ahril úhitTio. Transgição, nos Anais dO
Senado ..de documento firmado Mquela ocasião. · · · '
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA-:-:- Homqmgem póStuma ao jornalista político CúfoS CasteHo Branco_. _

tados.

' . SENADOR NELSON WEDEKIN- Expre>Sivo in'

Projeto de Lei da Càinara n·' 2, de 1992 (n" 318Nl,
crcmcn(0; das exportações alcan.~Qo pçlo.És't--âdo dê SB.nta
na Casa de origem), que .dispõe~sohre_ o co_ntrato de JranCatarimt\ no ano__ de 1992.
quia empresarial lfrancliisillg) e dá OUfrãs prO\iidências.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - CoiriCrl~á--:-·
Discussão adiada, nos termos do Reque-rime_nto ·n" ·529193: • • ritis ·sobre o ··jeitinho brasileiro",_ forma de descumpripara -rêéXaffie' dá COiriiSsãó 'de· Â~sÍ.iÍliós-"-Ettn1-ô"rhfCbS.' ' ' ~ ' ' hleb't.Ó.tla lei em hbSS0"P.aís. ·. ~._. \ ·:·, ~ - -· ·-: ·- · · -;~, -, · -

1.3.2- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimento n'' 526/93. lido no Expediente da
presente sessão. Aprovado, tendo usado da palavra o~ Srs.
Eduardo Suplicy, Odacir Soares, Ney MaranhãO, Cid Sa.
bóia _de Carvalho e. Garibaldi Alves Filho. .

SENADOR RACHID SALDANHA DERZl Alerta de lideranças representativas do pantanal rnatogrossen~e sobre o perigo do surgimento da cólera naquela·
região. ,
--- '

1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima sesRequerimpnto n': 528193 .. \idq no.\ôxpcdiente. da , . são.,
presente sessão. Aprovado.
. -.
.
.
,
.
1.4- ENCERRAMENTO
1.3.3 - DiscursoS após a· Ordem dó Uia ·
2- ATOS DO PRESIDENTE
SENADOR NEY MARANHÃO - Encaminhando
.....: W 337 a 3477Q3.
à Mesa projeto de lei dispondo sobre o crédito rural e
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONa equivalência- produto.
GRESSISTAS
SENADOR ODACIR SOARES - Apelo em favor

-

da devolução de importância cobrada a 'mais pelo INSS
de servidores de autarquias e fundações, julgada inconsti·
tucional pelo STF. -- , .
,.
.
. ~

'-Ata da 1" Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo· do IPC.

- Resolução n" l/93
~-~MESA DJRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

SENADOR EDUARD6 SUPLICY -Solidariedade
ao povo guatemalteco, em face do golpe de estado perpetrado pelo Presidente Jorge Serrano. ·
··-'

SENADOR DIRCEU CARNEIRO

-Solicitação~ de

S. Ex• ao TCU para apurar, em auditoria. denúncias de
falcatruas na Eletrosul.

~ 6- CÕMPÔSICÃODASC.OMISSÓESPERM{I.NEN'·'
--··
TES ·
.
''
. -- '-.

.-

,_.,.

~·p·-=-

Ata da 104aSessão, em 1° de junho de 1993
3" Sessão Legislativa Ordináiia, da 49"'Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e
Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES _OS
SRS. SENADORES: .
Affonso Camargo _ Aluízio_ Bezerra _ Álvaro Pac!1eco _
Amir Lando _ Bello Parga __ César_ Dias __ Chagas R9ctfigues _
Cid Sabóia de Carvalho__ Dario P~;eirª'- _ Dirceu Carneiro _
Eduardo Suplicy _ Elci.o _ Álvares _ ppitâCiO -Cafeteira _
Esperidião Amin __ Eva_ Blay ___ fl_aviãno ~elo _ Francisco

França_ João Roctia'_ José Fogaça _~José Paulo BisoJ ~_Júlio
Campos_ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães ::_ Juvêrlció Pias ~
Lavoisier Maia-·._._ levy Diãs _ Lourival Baptista _ Lucídio
-Portella _ Magno J3àcelar _ Márcio_Lacerda __ Março _!viaciel_
Mário Covas_ MaUro Benevides _ Meira Filho _Mqisés Abrão
_ Nabor Júnior _ M~lsqn Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney
Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Stmon ,~ Pedro Teixeira _-Rachid Saldanha Derzi _ Raírritil!do Lira_ Wilson Martins.

Rollemberg _ Garibaldi Alvesf'ilho _ Gersqo.Ç.aroata_ Gilberto
Miranda _ Guilherme Palmeira_ He11rique Almeida_ Humberto
Lucena _ Irapuan Cosúl JÓ.niÕr -- Jarbas Pass_ariÓho _ João

_

O SR. PRESii>EtUE (Nabor Júnior) -A lista

sença acusa o _co_mp~recimento de__5~ _Srs .. Senado!cs,_

a·e pre-
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Havendo número regimental. declaro aherta a sessão.
Sob a protcçüo de Deus. iniciamos noSSOs -fnhalho;.
O Sr. 1" Secretário prOcederá á leitura do Expediente.
É lido o seguinte.

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N'' 202, de 1993 (n' 293/93. na origem), de. 28 de maio
último. refc"rcnte aO- Projeto de Lei de Conversão n·' 8, de
1993, que estabelece novos critérios ,para a fixaçüõ da Taxa
Referencial - TR, extingue a Taxa Referencial Diária TRD; e-doutras providências, sancionado e transformado na
Lei n" 8.660, de 28 de maio de IY93.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DAJNIYÚSTRIA
DO COMÉRCIO E DO TURISMOAviso n" 363/93, de_ 25_ de maio último. encaminhando
informações sobre oii qUesitos constãntes do Requerimento
n" 330, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
Foram encaminhadas cópias ao requerente.
·

PARECERES
PARECER N• 163, DE 1993
(Da ComiSSão DirCtota)
Redação final do Projeto de Lei do_ Senado n~ 180,
de 1989 (nn.3.592, de 1989, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta -a redução final do projeto
de Lei do Senado no !80, de !989 (n" 3.592, de 1989, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a reparação de
natureza económiCã prevista nó § 3<>" do Ato Jas Disposições
ConStitucionais TranSitórias com a segliifite Emenda:
EMENDA N" I, DE REDAÇÃO
Dê-se â emenda do Projeto a seguinte redação:
"Dispüc sobre a reparação de natureza cconômica
prevista no§ 3''do art. 8"do Ato das Disposições Constitucionais Tr~nsitórias."
Sala de Reuniões da _Ço_missão, 1_" de Junho de 1993.
-Chagas Rodrigues Presidente. - .Júlip Campos- Relator.
- Nabor Junior- Júnia Marise.
ANEXO AO PARECER W 163, DE 1993
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n" 180,
de 1989 (n' 3.592, de 1989, na Câmara dos Deputados).
Dispõe- sobre a reparação de natureza econômica
prevista no§ 3~ do art. 8\' do Ato das Disposições -constitucionais Transitórias.
O Congresso Nacionar decre~a:
Art. 1". Os aeronautas. os aer_oviários e os militares
atingidos por atos institucionais ou complementares. impossi-
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bilitados de, na vida civ"il. exercer atividades específicas de
_aeronautas ou- aefoviários, em função das Portarias Rese_rvadas n"' S·SO·GM·S,.de 19 de junho de 1964, e S·28ó·GM·S,
_de 1" de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica,
farão jus à reparação de natureza econômica prevista nesta
Lei.
Art. 2''. A reparação de que trata o artigo anterior consistirá:
I - na indenização pecuniária dos direitos feridos pela
impossibilidade de ter ex_ercidõ, na- vida civil, as atividades
profissionais específicas citadas nesta Lei;
II - na concessão de aposentadoria a _que, por via de
con~eqüéncia, teriam feito jus-naturalmente, -na itlatiVidade,
caso não tivesse ocorrido a impossibilidade de exercer tais
atividades profis~ionais.
_ Art. 3". A indenização de que trata o inciso I do artigo
- _
anterior será C<ilculada da seguinte forma:
I - para os pilotos civís de qualquer categoria. os ofiCiais
aviadores e os oficiab aviadores-engenheiros corresponderá
um salário d_e comandante de Boeing 737 - equipamento
básico da aviação brasileira ~ vigente na _dat_a do efetivo
,pag~mento da reparação, multiplicado pelo número de meses
transcorrido_e"'tre_ '!- data em que o beneficiário da reparação
sofreu a sanção imposta e o mCs de maio de 1979, quando
cessou o impedimento;
II- para os demais aeronautas, os militares que pertenciam aos quadros e subespecialidades dê-Espl. Av. EspCom
e O-AV, os aeroviários e os militares que pertenciam aos
quadros e subespeeialidades de AT-MAV, AT-A V, AT·MR,
AT·PA, AT·SH, AT·CE, AT·SL, AT·MO, AT·SE, AT·CM,
AT·HF, AT·IT, AT~PJ, AT·CP, MR·M.EAU, MR·SEAU,
-MR-SHAU e MR·CMAU_e os militares que pertenciam aos
quadros e subespecialidades RT·TE, RT-VO e AT·CV, aos
quais se equivalem, também, respectivamente, os comissários
de bordo, os mecânicos de v_ô_o, os_ mecânicos I e os despachantes de vôo, no âmbito da aviação comercial, corresponderá um salário idêntico ao do topo da sua categoria, vigente
na data do efeitivo pagamento da reparação, multiplicado
pelo número de meses transcorridos entre a data em que
o beneficiário da reparação sofreu a sanção imposta e o mês
de maio de 1_979, quando cessou_ o impedimento.
Parágrafo único. O valor do salário de que tratam os
inciseis deste artigo será fOJnecido por certidão pelo sindicato
da categoriã_a que-pertencer õ beneficiário da reparãção.
Art. 4". A aposentadoria de que trata o inciso II do
art. 2° será conCedida após ~ apresentação de requerimento,
firmado pelo benecifiário da reparação na forma do art. 10,
e paga pela Previdência Social, por conta da União através
do órgão de pagamento de benefícios mais próxi"mo do domict1io do requerente-, com vigênda a partir da publicação desta
Lei, com recursos adiantados em contas trimestrais, cOinpensadas as eventuais diferenças.
Art. 5". O pagamento de benefícios mais próximo do domicilio do requerente, com _vigência a partir da publicação
desta Lei, com recursQS adiantados em contas tdmestrais.
compensadas as eventuais diferenças.
Art. s~. O pagamento em moeda corrente nacional decorrente do _quanto vier a ser calculado, na forma do art.
3", ísento de qualquer tributo. far-se-á em até sessenta dias
da data da promulgação desta Lei, através de crédito liberado
cm conta, a favor do ben~ficiária da reparação, que indicará,no requerimento a que se refe-re o arL 10. a Agência do
Banco do Brasil S.A. onde pretende seja realizado o depósito.
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A reparação de que trata o inciso I do art.

29 será_ considerada c_rédito de natureza alimentícia c estende--se aos herdeiros e aos dependentes doS bt!nc-fiCiàriás. faÍeci-=-

dos devendo scr·c·alc'ulada ha forma -do art. 3'' até a data

do faleclmerito- OU iiã-data ali indicàda Se o fa-hit.:imento -t-iver
sido posterior, e ser paga de acordo com o estabelecido no
artigo anterior.
Art. 7n. O valor da aposentadoria de que trata -esta Lei

corresponderá aos salários constantes dos inciso~__! __e _n do
art 3°, para as respectivas categoria:::., cujos reajuStes salariais
serão informados pelos sindicatos dos aero_nau_tas__ ~_ aeroviários, sempre que ocorrerem.
Art: sn. Os herdeiros c dependentes dos beneficiáriOs
já' falecidos ou do's' Cfuc vfei"em a falecer. desde que como
tal sejam considerados pela Previdência s-ocial, farão jus, ain~
da a uma pensão Cujb valor será o da aposentadoria d-e que
trata o artigo anterior, a ela habilitando~se por intermédio
do requerimento a que se refere o art. 10, de_vendo apresentar
os documentos que façam prova de sua condição sucessória.
Art. 9''. As deSp-esas decorrentes desta lei correr;io à
Cdnta de dOtaçãO pr6Priâ do~ Encargos PreV1denciários da
União"""""" I)Ccursos sob a supervisão do Min{stério da Fazenda.
'Art.. · 10. Os bencficráríó~r'cbnfcrilplados por esta lei,
a· partir de suá ptontUlgá.çáo', -habilita{Rse~ão à reparação" ecoR
nômica a eles destinada, mediante simples requerimento que
comprove· ésta condição, dirigido ao Ministro 'de Estado da
Fazenda, no caso do disposto no inciso I do art. 2°, e ·ao
Ministro de Estado da Previdência Sbt.'lãl pã.i'ã ó-s- efeitos do
)nciso·II, também do art. 20, entregue nas_ respectivas DelegaR
cias Regi_onais~mâiS próXimas dos seus domicílios.
· Pafâgrafo úniCo.
documCntos comprobatórios de que
trata o cà.pút deste artigo serão; - --, ~ I -para 'os 'aerOnãul:as- áerovrários;a_ cópia do Diário
Oficial da Uniã<:>'quepuhliêau·as-a·nçãd impo"sta áo requerente,
por· ato institU.cionaô' ou; córilpleinCntãr, a cópia da licença
·ou certificàdo fornecido pela Dirctoria da Aeronáutica Civil
do Ministério da Aeronaútica c a certidão pelo sindicato resR
pectivo;
· ·II - para os militares, as cópias das· folhas de alterações
do históríl::ó 'rtJ.ilitaY que co·mprbVêril ter b requerente pertenw
cido ao Quâdro de Oficiais Aviadores, Oficiais AviadoresEngenheiros, ou aos quadros c subespccialidades referidos
nesta lei, assim corno a data em que sofreu a sanção imposta
por ato institucíonal ou complementar, ou Cópia do Diário
Oficial da União que publicou a referida sanção e a certidão
do salário vigente de sua categoria fornecida pelo sindicato
respectivo.
Art. 11. Esta lei entra cm vigor n·a data de sua publiw

-os

e

cação.
Art. 12.

Rcvogamwse as disposições em c_ontrário.
PARECER N' 164, OE 1993
(Da ComissãO Diri::tora)

Redação final do Projeto de Lei d9 Senado
del992.
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ANEXO AO PARECER N·' 164. DE 1993
Redação fimil dO ProJeto- de Lei do Senado nQ 28,
· de 1992.
Estabelece as hipóteses e condições em que o Poder
Público dará assistência aos herdeiros e dependentes
carentes_ d_e pe~~oas vitimadas por crime doloso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' o· Podei Público. sem prejuízo da respon~a
bilidade civil do autor do ilícito, dará assistência aOs herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime dOfoso.
ArL2'-' A asSistência de que trata o artigo anterior constituir-seRá de auxOio financeiro equivalente ao mOntante que
a vítima percebia em vida, a qualquer título, considerada,
para efeito de cálculo, a média dos rendimentos auferidos
nos úrtimos seis meses, desde que não ultrapasse o limite
máximo estabelecido para pagamento de benefícios pela Previ·
dência Social.
§ 1" Existindo mais de um dependente da vítima, o valor
do auxílio de que trata este _artigo será rate<,Ido em partes
iguais entre os beneficiários.
§
D_eixa de ser _devido o pagamento da respectiva
parte do benefíCio se 6 dependente: .. ' -- .
I - atingir a m·aióridade;
-II- vier a falecer,
III -recuperar a capacidade. . _
_
§ 3~ Constitu_í Crime deixar o- dependente de informar
à Previdência Social a cessação da c_ondição que amparou
a concessão do benCfício.
·
Pena: reclusão de- um a cincq_ano_s, e mÚ}ta.
Art. 3~ Não farão _jus ao benefício previsto nÓ. a_rt. 2"
os herdeiros que possam prover a própria subsistência, bem
cCiriiêros que -perêebam dos cofres públicos, a qualquer título,
rendimento equivalente à parcela a que teriam direito, em
- decorrência da aplicação do dispo!;to nesia Lei.

zo

Parágrafo único. É devida aos herdeirqs e d~pcndentcs
a diferença enfre o valor dos r_g_ndimentos recebidos a qJ.!alquer
título dos cofres públicos e a parcela a que teriam direito
--nos termos do art. z·~
_
Art. 4~ Para os fins desta Lei são. cqTISider<-t4o,s;
I - herdeiros, os necessárws, segund9 a lei civil;
II- dependentes carentes, os que_ dependiam economicamente da vítima.
Art. so O auxílio pecuniáf"íó ·a·e que -trata esta Lei é
isento do imposto de renda e de qualquer contribuição de
natureza social.
Art. 6" As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
corretão à conta dO oi'çamento da seguridade social.
Art. 7o O reajustamento do vã-lOr do auxílío· de que
tratà -esta Lei obedecerá às normas d_o regime- da PrevidênciãSocial, destinadas à atualização de benefíCioS, ·conforme o

·disposto na Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.
n~

28,

A Comissão DiretOra apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n" 28, de 1992, de autoria do Se_nador
João França, que estabelece as hipóteses e condições em que
o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes
carentes de pe~soas vitiffiã.das por crime doloso.
Sala de Reuniões .da Co111issão, 1" d_e j~_!!ho de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Canipos, Relator
- Nabor Júnior- Junia Marize.

ArL 8" Esta LeCentra em vigor na prazo de noventa
dias a contar da data de sua publicação.
Art. 9''- O Pod.er Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de nov~nta dias a partir de sua publicação.
Art. 10. Re~ogarnRse as dispos~ções em contrário.

O SR. PRESIOENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicação. Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte
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GABINETE DO GOVERNADOR
Ofício Gagov n" 216/93

Cr$240.000.000.000,00 (duzentos ei:juarenta bilhões de cruzeiros). em valores atuais.

o

É lido o seguinte
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Acr~scenta parágrafo ao art. 205 da Lei n" 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, tornando obrigatória a
correção--do capital so(..·ial das effipresas no cálculo dos
dividendos.
(j -Congi-esso Nacional denCta:
Art. I O art. 205 da Lei n" 6.404. dé l3-I2-I976 pa>Sa
vigorar acrescido do seguink § .f ·

.. Art. 205. . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... -~ .. .
§ 4" Para o câlculu dos dividendos a serem pagos
aos acionistas. dl!vc ser utilizado o l'apital social Cl>rri·
gido."
Art. 1''
cação.
Art. 1"

E~ta

lei entra em vigor na data de sua puh\i-

Revogam-se as disposições cm contrário.·
Justificaçào

A Lei n"' 6.-+04, de 15-12-1976. que (!i?põe sobre associe~
dades por ações, não tem conseguido proteger sufi.cie,ntemcnte
os acionista~ minoritários. particularmente no qu~ se refere
ao pagamento de dividendos.
Elahorada cm período ~m 4uc-a inl1ação era.inenàs vigorosa. ela não fez referência à necessidade de corrigir monetariamente os valores do capital social quando se trata de remunerar os'acíonistas.
- - -A utilização da correç<lo monetária tornou-se. desde então. prática constante e condiçc_lo mínima de remuneração
justa para o~ investidores. Consagra este _entendimento a Lei
n·· 6.8911. de 9-4-1981. que determina a aplicação da correção
monetária sobre todos os J~bitos resultante~ de dcciWes judi· éiáiias.
A própria-jurisprudência htasilCira 'consolida o reConhecimento de que a corrl!ção monetária não constitüi parcela
que se agrega ao principal. mas simples recomposição do valor
e poder aquisitivo do me~mo.
Dessa forma. é ponto de justiça 4uc os acionistas, ao
receberem seus dividendos, tenham urna remuneração calcu!3da sohre valores reab. c não sobrl.! valores nominais, distanciados da realidade.
.
Registre-se que a prôpria Comiss~o de Valores Mobiliários (CVM) vem tent<.~ndo imprimir essa orientação às empresas nacionias. Em P:uecer de Orientação de n·· 16, de
17-11-1988. ela rccomendc_t a correção monetária do capital
social no cálculo dos dividendos. Sem embargo, inúmeras empresas desprezam a orientação da CVM, por não ter características de norma cogente. força de lei.
Para a corrcção desse- import<:~nte ponto de rela~,:iona
mento entre as empresas e seus acionistas é que apresentamos
aos senhores membro~ desta Casa o presente projeto que
esperamos seja ohjeto de sua consideração.
Sala das Sessões, 1·· de junho de 1993.- Senador Júlio
Campos.
--- -T

En.tretanto, as Úbras não foral-,_, construídas, sendo que
o Hospital de Porto Nacional foi sequer iniciado e Ode Palmas
encontra-se paralisado com apenas 3.::.:- (três por ce.nto) de
edificação deste o mês de dczcmhro de 1990.
Cabe csdarecer por fim, que dcsd~ o primeirO dia do
meu gov:crno,_dct_crminci um minucioso rastrearnento das contas e convênios mantidos entre o Governo Federal e o Estado
do Tocantins, já que. lamentavelmente não _houve t~ansição
pacíficu \!ntre uma gestãO e outra.
Ocorre, Senhor Senador, que no ToCãntiOs. a allministração anterior rião se fazendo de rogada, alC:m-ilc negar informações, destruiu documentos públicos. obstruindo apuração
de fatos relevantes para o a tua! governo;- Para complicar mais
ainda o quadro caótico que herdamos nosetorda saúde pública
do Estado, os documentos sumiram tambtim nas repartições
federais envolvidas no convênio, fazendo-se supor a existência
de um conluio, àquela época. entre funcionários tio Inamp~.
em Brasilia, e o Governo que me antecedeu. para fraudar
o erário federal e penalizar o povo tocantincnse.
Finalmente, comunico a Vossa Excelência, 4uc dct\!rminci à Procuradoria Geral do Estado representar à Procuradoria Geral da República e à Polícia Federal requcr\!ndo a
instauração das medidas judiciais indispensáveis à apuração
dos fato~ c punição dos culpados.
~,
Atenciosamente, ~_Moisés Nogueira Avelino, Governador.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O cxpcdiénté
lido vai à publicação.
Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1 ·Secretário.

d~

PROJETO IJE lEIIJO SE:'IAIJO N" 69, DE 1993

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio Araguaia

Senhor Senador.
Cumpre-me o dcvcr_dc pa~sar às mãos de Vossa Ex<.:t:lência os documento!:; inclusos, da Secretaria de Estado da
Saúde do Tocantins, denunciando a ocorrência de desvio malvereação de recursos púhlicos federais do sistema de saúde,
e durante a gestão passada.
·
Como Vossa Excelência pode facilmerik comprovar. os
repasse das verbas foram feitos para ímp!Cmento do Convênio
SUDS/01189 firmado entre os Miníst~rios -da Previdência t:
AsSistência Social, Saúde, Educação, Trabalho. o Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdencía Social e o
Governo do Estado do TocantinS, no-pcrtodo de 4 de maio
de 19R9 a 14 de março de 1991, cujO-plano de aplicação anexo
prevê dotação específica para a construção àO Hospital Geral
de Palmas com 200.lcito~- e o Hospital Ue Porto Nacional
com 160 lc:ito5.
Pelo~ termos aditivos n'l' 1. 2, 3 c 4 e ainda segundo
levantamento do próprio Inamps, a administração -anterior
através da Secretaria de Saúde. recebeu o total de NCz$
62.522.000.00 (sessenta e dois rrtilhões, quinhentos e vinte
e dois mil cruzados novos) que corrcspondl.! a
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LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N·' 6.404. DE 15 DE DEZEMBRO DE I976
Dispõe

soh~e

as sociedades por ações.

Pagamento de Dh;ídendos
An. 205. A companhia pagará o divídcndo de ações
nominativas à pessoa que. na data dn ato ck declaração di vi-
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dendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrufUári)l-da

ação.

Quarta-feira 2

4993

jornalista Héli~. Fcrnandes,_publicado _n_o_ jornal Tribuna da
Imprensa, do dia 28 dC maio de 1993.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1993.- Senador Odacir
Soares.
·

§ 1" Os dividendos poderão ser pagos por cheque remetido por via postal para o endereço comunicadp pelo acionista
à companhia, ou mediante crédito em conta-corrente b_ancária
O sR.:PRES~IDENTE(Nabor Júnior)- De acordo com
aberta em nome do acionista.
·
ó árt. 110; § 1\ do_ Regini.ento In_te~no, o requerimento será
§ 2"' Os dividendos duas ações em custódia bancária --submetido ao ex.~me da Comissão Dire!Ora: _-__ _ -_
.
ou em depósito nos termos dos ~ns. 41 e 43 serão pagosSobre_ a_we_sa • .requerimento que será lido pelo Sr. 1'-'
pela companhia à instituição fiõ.anceira depositária·, que será
Secretário.
responsável pela sua entrega aos titulares. das ações depoÉ lido o seguinle
sitadas.
REQUERIMENTO N• 517, DE 1993
§ 3" O dividendo deverá scf pago, salvo deliberação emcontrário de assembléia-geral, no prazo de 60 (_se.ssentã) çlias
Vimos pelo presente requerimento propor. nos têr'inos
da data em que for declarado e, cni-·qualqucr caso, dentro
do art. 50 da ConstituiçãO -Fed~ral e art. 397 do Regimento
do exercício social.
da Cas·a, a convocação do Excelentíssimo Senhor MiniStro
do Trabalho, ~alter Barelli, para prestar informações sobre_
~·redução de ericargos SOCiais qUe pesãfii:Sobre a mão de obra"
e "critérios para nomeação de cargos no ministériO", de forma
LEI N' 6.899, DE 8 DE ABRIL DE 1981
a esclarecer inúmeras notícias presentes nos últimos dias n_a _
Determina a aplicação da correção monetária nos
imprensa nacional.
débitos oriundos de decisão judicial, e dá outras provi·
Saladas Sessões, 10 de julho de 1993.- Senaçl.o_rlrapuan
dências.
Costa Júnior.
O Presidente da República, faço·-saber que o CongressoO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
lido será publicado e incluído oportunamente em Ç)rdem do
Art. to A correção monetária incide sobrC~qUaiquefdé
Dia, nos termos do art. 255, íilcísO_-u_-;_alínea _c, n"' 9, do Regibito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e
mento Interno.
_
honorários ·advocatícios.
- ~. , ~Sobe _a nlesa; -reqUerimentos que serão lidos__ pelo Sr. 1''§ 1" Nas execuções de títulos de dívjd~Tí~Ciúldile cefüi,.. Se_cretário.
..
_
a correção será calculad'). a _contar do- r~pCctiV-õ Ve~cinlento.
__São lidos os seguintes:
§ 2~ Nos demais casos, o cálculo fa"r-se-á a partir do
REQUERIMENTO N> 518, DE 1993
_
· _-:-__ - .·_
ajuizamento da ação.
Art. 2o O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)_
···Requeiro, nos:rermosdos aitigOs:sq,_a 49. inciso X da
ConSfi.luiçao _Federal, _çombinados com o- arüg"o 216 do Regidias, regulamentará a forma pela qual será efetuaQo o cálculo
mento Intern-o do Senado Federal, sejam preStadas pelo"Minis·
da correção monetária.
_
tr_O ~ JustiÇ_a·as se&_uintes informações-relativas à FUNAI.
Art. 39 O disposto nesta Lei aplica-se a todas as ca_usas
1) Quais as conclusões da aUditoria inte'fna da FUNAI
pendentes de julgamento.
iriStãUrada para apurar possíveis irregularidades nas obras de
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi_
, ·
- · r€Süü.iiàção~· execUtadas pela Satélite Engenharia Limitada,
cação.
riO -ano· pas~sado, no Museu do Índio- Río de Jane-iro?
Art. s~ Revogam-se as disposições em contràri"o.
2) Caso a auditoria já tenha sido concluída, quais as pro-PARECER DE ORIENTAÇÃO N" I6, DE 17 DE NOVEMvidências adotadas?
BRO DE 1988
Justificação
Ementa: Nas hipóteses em que o dividendo das
MatériaS velc;uladas na imprensa informam que, seis meações preferenciais de companhia aberta é estabelec;-ido
ses após à conclusão das obras de restauração na casa onde
caso percentual sobre o valor nominal qu unitário (capiestá instalado o Museu do Índio no Rip d~ Janeiro, o Institll:to
tal social). a sua b~se de cálculo deverá incluir a CQ!re-_
'Br-asileiro do Património CUltural- IBPC, afetuou um hmdo
ção monetária do capital social.
_
- -- -de vistoria no imóvel e atestou que "o __resultado da obra
Correção do dividendo até o m_ês. do__seu efetivo
não está _de açgrdo c_om_ 9 vplulT!~ .cJe re~uTsos aplicados e
pagamento.
os benefícios lraiidos ao monumento es_tàõ abalxo do que
(À Comissão de Assuntos Económicos Decisâo
se poderia esperar".
Terminativa.)
Ainda de acor:do_ com a imprensa, foram gastos na obra
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -()projeto lido
o equivalente a US$123 rilil, o que não impediu que o telhado
será publicado e remetido à comissão competente:
do ii:nóvel não resistisse às chuvas d.e verão. Técnicos do IPBC
Sobre a rne_sa, _re_querimento que será_ lido pelo Se 1'-'
também .aJirmam que a empresa ganhadora da_ licitação, apeSecretário.
sar de ter recebido o valor total previsto no contrato, excecutou
apenas 2ü% da obr.a.
É lido o seguinte
Devido .à_ precariedade em que se encontra o imóvel,
REQUERIMENTO N• 516, DE 1993
o museu foi fechado à visitação. Em fa_ce_ da escassez de recursos_ por que atravessa o país, não podemos penTiitir que as
Nos termos do artigo 210 do Regimento Interno do Senaverbas destinadas à área cultural sejam mal utilizadas.
do Federal, requeiro a transcrição nos -Anais do Seôa-do, do
Sala das_S_essões, 1" de junho de 1993.-Senador Eduardo
artigo intitulado .... Materiais de Altíssima Radioatividade,
Suplicy.
ameaçam Minas. Rio, São Palllo c o Brasil"', _de autoria do
•••''''••••••••••••••••••••_,••••••••••••••••••••••••••••••••~•u::_••.:_•••:•::::.••
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REQUERIMENTO N• 51,, DE 1993
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal. combinado_ com o previsto no
art. 50, §-2~. da ConstituiçãO Federal. requeiro a V. Ex",
sejam prestado" pelo Ministro das Minas e Energia, as· segtiiiltes informações:
1. relação discriininãda de todos os_ itens que compõem
a remuneração dos cargos ou Cm pregos de provimentO efetivo
da Petrobrás e Elctrobrás, bem como os valores de retribuiçãO
dos cargos cm comissão e dâs funções 'grãtificadas, referentes
·
ao mês de abril de 1993;
2. quais os atuãis--direitos e vantagens peCuniárias dOS
órgãos referidos no item 1, inclusive para efeito de .appsenta:doria c dispotiibilidade, c como s_ão calculadas essas vanta~
gens;
_
:_ ·
3. em qual órião oficial e -publicaÇã9:s.~,-efetiva'r~m· e_sses
direitos e vantagens. e em_ que datas foram puhlicadas as
tabelas requeridas no ifem 1 deste Requerimento e quais asnormas legais que serviram de fundamehtação para a conces~
são dos direitos e vantagens requeridos no· item 2.
· -
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Remunerada e disponibilidade, e como são calculadas essas

vantagens;
3. em qual órgão oficial de publicação se efetiv-aran1 esses
direitos e vantagens, e em que 'datas foram publicadas as
tabelas requeridas no item 1 deste Requerimento e quais as
normas legais que· serviram de fundamentação para a concessão dos direitos e vantagens requeridos no item 2.
-

-

-.

Justificação

A falta de critérios para estabelecer a remuneração dos
cargos c empregos no âmbito da Administração Pública Fe_deral1 tem beneficiado con~ideravelmente algumas categqrias
em detrimento de ou_tras.e~ essas distor_ções injustas t~rn gerado
conflitos de toda ordem, contrários aos interesses. e à eficiê_ncia
dos serviços públicos prestados à sociedade.
Vários são os projetas de lei que têm tramitado no Senado
Federal. reconhecendo ou concedendo _direitOs e vantagerts
aos Servidores da Administração Direta e lndireta,
Ternos constatado graves distorções nos salários pagos
aoS servidores dessas Instituições em relação ao restante do
contingente dos servido.res que prestam relevantes e indispensáveis serviços à estrutura administrativa da União, chegando
à situações as· mais absurdas de um órgão para outro, que
Justificação
exigem soluções urgentes e_ inadiáv~is dentro de critérios_ e _
- - - --- - --correção e ju_stiça. _
_ " -- A falta de critérios para·estabelecer·a femun~_raçãó dos__
--As
inforfilações
postula-das-através
du
preSente
Requeri~
cargos e-empregos no â~biio da AdmiriistroaÇão Pú~~~.a Fede-~
menta são, portanto, de fundamental importâricia para examiral, tem beneficiado co.nsideravelmente algumas categorias
em detrimento de outras e ·essas distorÇõe-s injustastêt:n gêrado _ narmos, discurtimos e votarmos os projetas de interesse de
todas as categorias que servem o poder público, no Brasil.
conflitOS de toda ordem, contrários os infere·sses e à efiCienCia
· Em face do exposto, aguardo que sejam prestadas_, no
dos serviços públicos prestados à sociedade.
prazo· fe'gírriental, as 'informações solicitadas.
Vários são os projetas cte lei que têm tra'rriitado no Sen'adb
Sala das Sessões, 1\' de junho de.1993.- Senador José
Federal, reconhecendo Óu concedendo plr_eitos e vantá_gens
Paurõ -BiSol.
aos Servidores da Administração Direta e Indireta.
·
Ternos constatado graves distorções óós salários pagos
REQUERIMENTO N• 521, DE 1993
aos s_e_rvidores desses _órgãos em relação aó _ie'stante do contingente dos servidores que prestam relevan-tes e indispen'sáVe'iS
Senhor Presidente,
serviços à estrutura admini~trativa da UniãO·. Cheg~ndo à situaCom fundamento no disposto no art. 2l6 do Regimento
ções as mais absurdas de um órgão para:-oU'tro. que exigem
Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no
soluções urgentes e inadiáveis dentro de crí~érios de correção
art. 50, § 2'?, da Constituição Fe_de_ral, requeiro a V. Ex\
ejustiça:-_,_.
sejam prestados pelo Ministro das Comunicações~ as seguintes ·
informações:
As informações postuladas através do presente R.e'queriL relação discrimianda de todos os itens que compõem
mento são, portanto, de fundamental importância para examia remuneração dos cargos ou empregos de provimento efetivo
narmos, discutirmos _e votarmos os projetas -de interesse de
da Telebrás e Embratel, bem como os valores de retribuição
todas as categorias que servem o poder público. no Brasil.
dos cargos em comissão e das funções gratificadas, referentes
Em face do exposto, aguardo que sejam prestadas, no
.
prazo regimental, as iufQrmações solicit<\da~~ ______ . __ -~ ~ __ ao mês de abril de 1993;
2._ quais os atuais direitos e vanta'gens pecuniá"rlas dos
Sala das Sessões, 1'' .de junho de 1~93 .. ~Senador José
órgãOs referidos no item 1, inclusive para efeito de aposenPaulo Bisol.
tadoria e disporiibilidade, e como são calculadas essas vantaREQUERIMENTO N• 520, DEI9,3
gens;
Senhor Presidente,
3. em qual órgão oficial de publicação se efetivaram esses
Com fUndamento no disposto no art .. '+l6 do Regimento
direüos e vanJagens, -e cm que datas _foram publicadas as
Interno do Senado Federal, combinado cotn o preVisto no - tabelas requeridas no item 1 deste Requerimento e quais as
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, requeiro a V. Ex~.
normas legais que serviram de fundamentação para a concessejam prestados pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das
são dos direitos e vantagens requeridos no item 2.
Forças- Armadas, as seguintes informações.:
Justificação
1. relação discriminada de todos os itens que compõem
a remuneração dos cargos dos Servidores Militares da AeroA falta de critérios para estabelecer a remuneração dos
cargos e empregos no âmbito da AdministraçãO Pública Fedenáutica, Exército-e Marinha, bem como os valores de retribuição dos cargos cm comissão e das funções, gratificadas, referal, tem beneficiado consideravelmente algumas categorias
rentes ao mês de abril_ de 1_993;
em detrimento de outras e.essas distorções injustas têm gerado
2. quais os atuais- direitos e ·varitageilS; pecuniáriãs'-das
conflitos de toda ordem, contrários aos ínteresses e à eficiênciaInstituções referidas no item 1, inclusive para efeito de Reserva
dos serviços públicos prestados à sociedade.
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Senhor Presidente,
_
Vários são os projetas de lei que têm tramitado no Senado
Na qualidade de Pn!Sidt!n_te- da Comissão Temporária do
Federal. reconhecendo ou concedendo direitos e _yantageri:s -Senado_ Federal, criada a~rayés do Ato n~' 16/92, destinada
aos .Servidores da Administi"ação Direta e Inçlireta.
a "Proceder amplo Estudo do Sistema Prccidenciário BrasiTemos constatado graves distorções Jt9s saiári9s pagos
leiro, tanto no tocante a sua Estrutura quanto ao seu Regime
aos servidores desses _órgão_s e~ relação a.o re~t.ante Qo con.tinde Custeio e B~ilelíciOs e prop(_)r_ ~oluções cabíveis p-ara o
gente dos servidotes que prestam relevantes e indispensáveis
seu regular funcionamento", solicito_<) Vossa Excelência, .conserviços ã estrutura administrativa d~ União, chegando à situaforrrie disposto na -alínea "a", parágrafo 1", do art. 76 do
ções as mais absurdas de um órgão para outro, que exigem
Regimento Interno desta Casa, a prorrogação por mais 45
soluções urgentes e inadiáveiS dentro de critérios de correção
(quarenta e cinco) dias, do prazo concedido a este órgão téce justiça.
níco,... .
...
_.
. As informações postuladas através do presente RequeriAproveito a oportunidade,para renovar a Vossa Excemento são, portanto, de fundamental importância para exarililência, protestos de estima e distinta consideração. -Senador
narmos, discutirmos e votarwos QS projetas de interesse de
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente da CT.
todas as categorias que servem o poder público, no Brasil·.
Em face do exposto, -aguardo que sejain preStãdaS, nõ... O SR. PRESIDENTE (Nabo; J~nior) -Fica concedida
prazo regimental, as informªções solicitadas.a prorrogação solidfàda.
- -- =
Sala das Sessões, 1• de junho de 1993. -Senador José
~obre
a
mesa,
ofício
que
será
lido
pelo Sr. 1" Secretário.
Paulo Bisol.
· E lido o seg~iD~e
O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior)- Os requetímen·
Brasília, 1" de junho de 1993
tos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
Senhor
Presidente,
_
do inciso III do art. 216 do__Regírnento Interno.
Após um longo e profícuo, de.bate., _tanto nas Comissões
Sobre a mesa, requerimento que será lido Pelo- Sr. -1,,.
Técnicas quanto_ no _Plenário desta Casa, tivemos a satisfação
Secretário.
· ·- -· ·
de concluir a votação do_ Projeto. de L_e_i n'' 1.258, de 1988,
É Hdo e aprovado o seguihte
que fixa diretrizese ó3Séi: da e.ducação nacional, de cuja cópia
REQUERIMENTO N• 522, DE 1993 .
tem9~ a .satisfaç~o; de_ encaminhar u~ ~xemplar a V. Ex•
. Apesar da aten_ção permanente que devotamos, como
Relatara_, no processo .de análise das 1.263 Emendas de PlenáNos termos Qo an~ 4~_, ínci~q II, do Regimento Interno,
:io •. do~ Destaqu~~-pã.ra votação em separado e das negociarequeiro sejam considerados como de-licença autOrí~ãda os
dias 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28,31
çôes levadas _a deitO pela Comiss~o de Lídires Partidários,
sq_bretudo em t~rn.O,d\)S pontos polêrrikós, não nos foi possível
de maio do corrente ano. _
____ ~- ,-. . .
.
Sala das Sessões, 1" de junho de 1993. -Senador Divaldo
!=SCóiiriaf do textO'llnal algumas imperfeições, tanto de coerêncià ·ínterit'a, quariiõ çle redação.
~·-· .---~- _ _
Suruagy, Senador.
Dentre esses -pontos, gostaríamOS _de -pedir especial atenO SR. PRESIDENTE_ (Nabor Júnior) -Fica concedida a licença solicitada 1 nos t~_rmos do art. 43,_iricis0 II, do Regi- ção de V. Ex• para a necessidade de ?C estabelecer a coerência
indjspensável do .. ;,t.rt. 135. com a art._ 26_. É que Ó art.- 135
mento Interno.
Sobre a mesa, reque-r_:imento que será lido pelo Sr. 1~ foi aprqvado conforme constava do Substitutivo adotad.o na
Çomissão de Edu,cação, Cultura e Desporto, em 28 de junho
Secretário.
de -1990 (o chamado texto Jorge Hage),_D:OS termos do Parecer
É lido e aprovado o s_eguinte
que oferecemos. _O.art._26, por sua Vez: que ficãra sõbnistado
para votação posterior, só foi aprOvado mais tarde, nos termos
REQUERIMENTO N• 523, DE 1993
do acordo da Cóh1issão d~ Líder~s Partidários, e introduziu
modificação imp0ftat1fe ná eStrutüra·do ensino básico. Em
Nos termos do art. 43, II, çio Regimento Interno do Senadecorrência, o a ri.' 135 teria-·que sofrer correspondente modifido Federal, requeiro seja considerado como licença autorfzâda
os dias 3, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 e 31 de maio
cação, o que não- Íoi feito por ter sido votado anteriormente:.
Uma solução qUe- julgamos possível seria a de alterar, no
de 1993, quando estive ausente aos trabalhos da c~s~. por
referido art. 135, -a Séiie em qUe se permitiria -o for_ne_cim_cnto
ter que deslocar-me nos referidos dias até Manaus. Rio de
Janeiro e São Pauo, para inauguração da UniverSkiade Pan-Ado -certificado de conclusão da "Primeira Etapa" do ensino
mazônica e na qualidade dc__?_residente do P~rlameoto,A.m::tzô
fun_~~fil:e,~~al, "passa rido da 4~ para a s~ série.
--Pedimos, portanto:. a especial atenção de V. Ex• para
nico, tratar de assuntos referentes à essas entidades.
Sala das Sessões, 1" de junho de 1993. -Senador Aluízo
ess~_pontos que levantamoS,- _aproveitando a oportunidade
Bezerra.
·--· · -- -·
p-ara apresent~r .expressões de elevada estima e admiração.
-Deputada
Angéla Amin.
·
O SR. PRESIDENTE (Nabgr Júnior) -.,.-Fica concedida
a licença solicitada, nos termos do art. 43, inciso Il, do RegiO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
mento Interno.
lido_será encamirihado à Comissão de: Educação para ser aneSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
xado ao Projeto de Lei da Câma.ra n_" 101. de 1993.
.
Secretário.
Sobre a rne~a_. ofício que será lido pelo Sr. 1'·' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
É lido o segointe:
Of. PRESI- 93/0411
REQUERIMENTO N• 524, DE 1993
Bras!lia (DF), 27 de abril de 1993
Ofício n• 26/93 CT·SisJema P(ev_idenciário
Brasüia, 1" de junho de 1993

Ex_celentíS~im._~_.Senhor

nal,

Presidente do Congresso Nacio·

Junho de 1993
Encaminho a esse egrégio Congresso, em._cumpririiento
ao q-ue e.stahelece o ArL 20, parágrafo 4·', da Lei n'' 7.827,
de 27-9-89, o Balanço, devidamente auditado, do Fundo Constitucional de Financiamento do Ct!ntro-6esú!_(FCO), adminis~

trado ·pelo Banco do Brasil S.A, de acordo com o Art. 16
da referida Lei.
Respeitosame:nte,- Alcir Augustinho Calliari, Pre_siden-

te.
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rURDO CORSTITUC!ONAL DE riRANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE <rCOJ
~-

BALANÇO EM 31.12.92
ROTAS EXPLICATIVAS

1. O Fundo Const i tu c i o na 1_ de F 1 nane t_ amento do Centro-Oeste CFGQ) ,
tutdo pela Lel nQ 7.827,

de 27.09.89, é

administrado

pelo

1 nst 1-

Banco

do

Brasil S.A.

2. Os registres cont.ábeis for~m efetuados segundo o regJme de competência mensal e de acordo com normas e proceodlmentos- legatS prevrstõs no
Plano Contábt I do Fu-ndo.
3. Os recursos do FCO estão asstm dJstribu!dos
em era m1lh~eS!

çUo~

por

Unidade

da Federa-

2
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REC!I!SilS

A III.OCitl

Df

GO

ltT

115

T!lTAI.

2.254

614.!>11

95!.5ó7

947.357

779.129

3.294.748

247.577

726.136

8!6.283
325
6.645
1.473
619.1&3
48.t16
67.923
82.798

6n.452
183
31.691
61
34i.6ii
62.931
211.645
!1.716
3.739
19.885
116.577
67.164
39.413

2.462.348
.754
48.819
2.375
1.439.681
223.856
571.268
!39.695
17.U6
19.885
832.4H
294.271
538.129

-FinanciilHntDS
Rurais, Custeio PAPRA
Rurais, Investi 11m to PAPRA
Rurais, Custeio Oett:ais
Rurais, Investi unta 01!11 is
Agroindustr i ais

246
·"· 11.483
841
71.277
418.699
8.484
114.425
121.669
179.t31
45.181
966
12.311

Industria is
De Infra-estr.Bísica
De !n fr1-estr .EconÔI i CI
De De-senv. do T'UiSJtO
-DispDAihi I idiildn
Cantil dt Hoviwenta
Recursos 1 API icar

3.1.

o

Junho de 1993

2.254
2.254

tte• noFinanct amentos"

366.9M
55.483
3ll.481

225.531
84.685
141.846

regt•t.ra

13!.174
84.685
46.389

os

saldos

de

todas as aplica-

çl!e• do Fundo ao tJnaJ do período.

3.2. o Jtea "Oispontbi I idades" abriga basicamente recursos destinados
de propostas em exa•e CCr$ 237.989 mil hé5'e!!:ü' r ã -empi--ésao atendimento
timo• em f'ase
berar de

contrataçlo CCr8 322.719 mtlh~es) e a parcelas a lf-

de

operaç~e•

Já contratadas

(Cr$ 269.438

mtlh~es).

4. O Patrim8nio L!quído corresponde ao saldo do exerc!c-to
as transf'erênctas do Tesouro

Mactonal

e

o

anterior mais

resultado l!qutdo apuradOs

neste- e>ferc!cto.
5. As rendas sobre valores disponíveis são oriundas da remuneração
dente sobre d1spon1b11tdades f'tnancetras junto
enquanto que aB
caç~es

de

atualt2aç5o

monetár1a

são

Inct~

ao Banco do Brastl S.A.,
provenlentes das apll-

em fJnanciamentos.

6. A despesa de administração refere-se

à

comissão do

Banco do Brastl

S.A., como adm!njstrador do Fundo.

7. Conf'orme o disposto no art. SQ
1 senç~o

da Let nQ 7.827/89, o

FCO

trtbutár1 a, estando os seus resultados, rend 1mer:tos e

dê f'lnanctament.o

livres de qualquer trtbuto ou contribuição-.

r

lfiro te Albuurflt •

' 09f'UH

o dr FuMos t
Cítlt it Dirisio

goza de
operaçeles

1unho de 1993
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O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) - O expediente
lido será despachado à Corriissão de Assuntos Económicos,
para os devidos fins.
_
-- -__
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l')
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 525,0~1993
Pelo falecimento do jornalist~ Carlos Castel,lo Brap..co,
hoje ocorrido no Rio de Janei-ro,_ requeremos, nos tc-rinos
do art. 218, alínea g, do Regimento lnternõ e-ae- acordo com
as tradições da Casa, as seguintes homenagens:a) inserção em ata de um voto de profundo pesar~
b) apresentação de condolências à família, ao _Jornal do
Brasil, à Academia Brasileira de Letras, ao SindTcãf6 dos
Jornalistas Profissionais do DF e ao Governo do Estado_ do
Piauí.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1993. - Marco _Maciel
- Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira -- João Calmon Lourival Baptista - Chagas Rodrigues - Nelson Carneiro
- Júnia Marise - Mauro Benevides - Esperidião Amin Eduardo Suplicy.
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bera sobre a atuação dg político. E Carlos Castello Branco,
sob este aspecto, era insuperável. porque sabia, com riqueza
_es~11ísticaexcepcional, comentar os fatos, dar~lhes o adequado
tratamento, -lazeildo com que a notícia pudesse ser_ reproc~S§~~a por nós. políticos. e, a partir daí, redirecionar muitas
-das nossas poSíções.
Carlos Castcllo Branco nasceu no Estado do Piatií, em
Teresina, em 1920, portanto, há 73 anos, onde fiz instrução
primária e secundária. Em 1936, transferiu-se para Belo Horizonte e lá cursou a Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Qer~i;s- diga-se, uma das rn~lhore_s faculda.de.s de Direito do País. Lá, gradUou-se cOino ã.dvogado,
mas, evidente-~- nunca- chegou a éxercer a profissãO:

Seu labor jornalístico se iniciá no periódico mineiro O
Estado de Minas, do _qual foi, logo muito cedo, Secretário·
_depois, Toi Dirctot da Agência Meridional; ambos, como s~
sabe,_j_ornãis_-Ve_í~~lQ~ da Rede_ Ass,ocjaQa fundada por Assis
Chateaubriand. Em 1945, transfere-se para o Rio de Janeiro,
onde cola_bo_rou na T~_!Quna da Imprensa, em O Cruzeiro,
ta-inbém da cadeia dos Diário A&.sOC!ados, no Diário Carioca
e, maiS tarde, no Jornal do Brasil, onde começou a escrever
a mais prestigiada talvez coluna do jornalismo brasileiro, chamada Coluna_do Castello. ""Lida, comentada e respeitada por
to_do_s que se mte_ressam pela política", disse sobre ela, certa
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Este requerifcíta, o também imortal Josué MonteUo.
mento depende de votação, em cujo encaminhamento pode-Carlos Castelo Branco, Sr. Presidente, conseguia, no seu
rão fazer uso da palavra os Srs. Senadore§_quc o desejarcJ!I~-- labor jornalístico, registrar os fatos e conseguia, como poucos,
ficar invariavelmente distante de todos_ os ç;xtremos .. Aliás,
0 Sr. Marco Maciel - Sr. Prestdente, peço a palavra
sob esse aspecto, ele cumpriu aquilo que Rodolfo Dantas
para éncaminhar a votação.
recomendava a _m:n verdadeiro jornal: estar invariavelmente
O SR. PRESIDJ!:N.TE_(Nabor Júnior)- Tem a palavra
à distância de toçlos os extremos. E_ o seu labor era tanto
o nobre Senador Marco Maciel.
mais significativo -qU.iildo sabemos 'que Comentar o fato político é algo extremamente complexo, porque, como aprendi
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE, Para encaminhar.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento que acaba~· com Bernard CricK, "é na política que se encontra, em toda
a sua intensidade, a dialética dos opostos. A política é urna
mos de encaminhar à Mesa para que sobre ele _se .manifeste
prudência atreVida, uina unidadC diversa, uma -conciliação
o Plenário desta Cása se refere ao passamento~ hoje ocorrido,
armada, uma artificialidade natural, um compromisso çriativo
do jornalista Carlos Castello Branco __.;...nome legenda do jornalismo e, por que não dizer, das letras do nosso Pais. Carlos· e um jogo sério dó qual depende a civilização IiVre ... A política
Castello Branco era mais que um jornalista. Era sobretudo _poss_ui uma sobriedade dinâmica, uina_simplicidade complexa,
uma elegância des.cu!dada, uma civilidade áspera e uma eterna
um pensador. Alguém ·que associava, como poucos, o duro
instantaneidade''.
batente do jornal com a atitude de reflexáo crítica dos prObleDe fato. poucos processos são tão ágeis qUantO o processo
mas do País, que_associava pensamento à açáo, prática à teoria.
político, e .daí se. exige daquele que comenta o fato político
não__somente muita destreza intelçctual, mas também muita
Carlos Castello Branco faleceu hoje, no Rio de Janeiro,
aCUidade para saber situar o fato e dele retirar as Hções- e
onde se encontrava hospitalizado no Hospital Samaritano.
fazer as observações que se impõem.
Tive oportunidade de visitá-lo ontem à noite, Sr. Presidente.
Por isso, Carlos Ca~tello Branco se notabilizou no jornaDaí a mi~ha surpresa-com o-seu passamento já hoje pela
lismo político brasileiro como a figura mais notável, talvez,
madrugada, porque ainda ontem, embora n"ão pudesse falar,
nesses últimos 40 anos. E não foi por outra razão que a sua
com ele conversei. Ao tempo em que eu falava, ele me responcoluna no Jornal do Brasil se constituía m,nn balizamento
dia com anotações que fazia de próprio punho em um papel
indispensável para aqueles que fazem política ou que, de modo
improvisado no leito fo hospital.
mais geral, fazem vjda pública.
Falar de Carlos castello Branco, Sr. Presidente, é falar
Ademais, Carlos Castello Branco conseguiu elevar, se
de alguém que foi, eu posso dizer, durante pelo menos 40
assim posso dizer. a crónica política aos níveis da literatura,
anos, na imprensa brasileira, um referencial. Porque Catlos
no seu mais arriplo sentido. E não foi por Outra rãZâo que
Castello Branco não se limitava apenas ao mero registro do
fato. Ele sabia retirar as lições do _fato político, coinCO.tá-lo, ' ele teve o reconhecimento de seu valor intelectual ao ser
alçado à Academi~ Brasileira de Letras, o reconhecimento
desdobrá-lo, extrapolá-lo e, muitas vezes, trazer;-com sua
de que o seu jornillismo, de que as suas crónicas eram_ mais
interpretação dos fatos, lições para nós que militamos na-vida
do que um comenlãrio do dia-a-dia do fato político, mas atinpública.
giam uma riqueza literária que mereceria, certamente, o seu
Até certo ponto, jornalismo e política são profissões ·que
acolhimento na ACademia Brasileira de Letras.
estão intimamertte ligadas, são atividades siamesas, ou seja,
'Certa feita, ouvi o jornalista Castello Branco recomendar
não se entende a atividade política dissociada do registro do
aos seus colegas de imprensa que, tanto quanto possível, todo
jornalista, assim como a atividade do jornalista produz, rever-
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dia, procurassem ler um clássico, de preferénda até Machado

de Assis, para que, ao lado do registro do fato político, a
crônica sempre estivesse adensada com o _vigor de uma reflexão crítica, quem sabe até com uma pitada de ironia ...
O Sr~ Chagas Rodrigues- V. Ex' me permite um: _aparte,·
nobre Senador?
O SR. MARCO MACIJl:L - __Ouço, com satisfação,· o
nobre Senador Chagas Rodrigues, ilustre Vi ce-Presidente desta Casa.
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre Líder. Senador Marco
Maciel,_ ta_mb_~m recebi com_ m).lita trjSte_ia_ e_ pesar a· notícia
do passamcnto do ilustre jornalista Carlos Castello RraúcO~
Estou de acordo_ com 3$ palavras de V. Ex~: Cârlos Ca5fello
Branco foi tima das maiores expressões do jornalismo polítiCo
brasileiro no Império C na República, vale dizer, de todos
os tempos. Não era só um arguto na área política, já houve
quem dissesse que o jornalismo político é- o maiS difícil, o
mais comple-xo; qli.atfdo feito com superioridade e isenção
como fazia Carlos Castello Branco. Quei'o"-dizer que a p~rda
do ilustre jornalista Carlos Castello Branco- repercutiu profun~
damente, não só no Piauí c no Nordeste, como em todo o
BraSil e no exterior. ·Fol, sem dúvida,_ u_ma terrível perda
para o Piauí, para o Nordeste, para o Br3.sil, para o jornalismo
e para a literatura, porqUe ele abrilhantou a Academia
Piauiensc de L~tras e a Academia Brasileira de Letfas. De
modo que aqui, ncstc-ngeTrCdtparte,-querci homenagear, em
nome do povo piauierise, ·e -poderia até dizer de todos os
Estados - V. Ex• falfl. em nomç de toda a Nação brasileira
- homenagear o··grande jornalista, pertencente a 1:1ma das
mais· tradicionais e ilustres famílias piauienses. Serri dúvida,
Cárlos Castello Branco será um exemplo, 'será_ paradigma às
novas gerações que trilharem, sobretudo, o jornalismo político. Portanto, aqui, a mín_ha solidariedade à Naç~o brasileira,
às duas Academias, ao jornalismo, à farriíriá do brilhante jornalista, à sua digna esposa, a Ministra "élvia Castello Branco,
e a toda a digna família enlutada. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACI_EL- Nobre Senador Chagas Rodrigues. acolho o aparle de V. Ex• e o depoimento que, com
muita propriedade, presta sobre a estuante personalidade do
jornalista Carlos Castello Branco.
_ .
.
Concordo integralmente com as palavras utilizadas por
V. Ex" a respeito de nosso inconfundível" Castelinho, modelo
de jornalista, e por que não dizer de homem público e, tamb~m. modelo de homem de pensamento, de homem de refie~
xão, de homem de contemplação.
Aliás, Bergson dizia sempre: "O mundo carece de contemplação", Castelinho con~eguia reser\_'ar parte de seu tempo
para refletir sobre o dia-a-dia e também Sobre as giandes
questões mundiais. Por isso mesmq, ele as~ociava o seu atuar
a uma atividade de rcflcxã.o, de meditação~ de contemplação.
Escrevia com a leveza dos grandes mestre.s. COnçíSO, estava sempre muito bem informado. Arguto, _captava os fatos
com incrfvel facilidade. Com o seu extraOrdinário talento,
Castelinho fez, merecidamente, escola nos meios de comunicação do nosso País. E mereceu, áté poi- que- não-dizer, o
reconhecimento além das nossas fronteira.s-; .O-seu prestígio
perpassou os· limites do Brasil. Conheço_ publicações feitas
em universidades de países estrangeiros -:- tenho uma delas
aqui em mãos, peruana --,·a respeito de muitos dos seus
comentários, inclusive, de algumas observ_~ções que ele fez
sobre a política brasileira. Era, nessa época de brasilianistas,
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um brasllianista por excelência, porque ninguérri inelhor do
que ele comentou, interpretou, dilucidou os grandes fenôme..:
nos_da política brasileira; e ninguém melhor do que ele soube
definir atorese.personagens que se moveram ria cena política
durante a segunda metade do século.
.
_
Por isso, como V. Ex~, diria que é com muita tristeza
que lembramos a figura do jornalista Carlos_ CasJello Branco.
O Sr. Álvaro Pacheco - V. Ex~ me permite um aparte?
-0 SR.-MARCO MACIJl:L -Concedo: o aparte a V. Ex•
O Sr. Álvaro Pacheco--Senador Marco Maciel, gostaria
de endossar as palavras de V. Ex~ sobre o nosso._querido
Carlos Castello Branco, bem como as do nQbre Senador Chagas Rodrigues. Tive _o privilégio de _!;er amigo do jornaJistã
Carlos Castello Brãnco por mais de _40 anos, somos da mesma
cidade, nossas famílias-sempre estive_ram ligadas. Tive o privilégio de ser seu primeiro editor, reunindo suas crónicas em
livros que retratavam todo o panorama político do_ Brasil,
os anos conturbados da década de.50 _até_-<;~. R!!voluç~o de
1964. Convivi com ele durante todo esse tempo. Carlos Castello_ Branco era uma figura exponencial, não apenas do jorna~
lismQ brasileiro, como do pensamento, da cultura e do humanísmo. Era homem -de amigos, que cultivava as pessoas e,
como- jonialista, era um eXerriplo para todos os profissionais
da área pela sua isenção ~m anãlisa,r fatoS, pela justiça com
que apreSentava os fatos erri sUas- crôilicas. Creio Que a mort~_
de.Cailos Castello Branco deixa uma lacuna terrível na im~-
prensa brasileira. Apesar -de possuinnos grandeS jornalistas
e cronistas políti~os, não vejo nenhum que póssa substituí· lo
à altU:ra. Guardo- como lembrança preciosa a última viagem
que.fiz, há dois meses, com C3dos_ -Castel_lo Brailcoà npssa
terra." Acompanharam-nos o ex-Presidente José S<iritey,_ Rachel de Queiroz. e u_rn grupo de acadêmicos e intelectuais._
Foi _a primeira vez_ que Carlos Castello Branco viu o· delta
do Rio Parnaíba, local que não conhecia. Ficamos no Piauí
pOr UIJ!~ semana, semana de alegria e festa para ele e todos
os seus amigos. Carlos Castello Branco nunca se separou ·do
Piauí. Morava no Rio de Janeiro, em Brasí1ia, mas seu coraç.áo_
estava no Piauí. Acredito que não existirá um sucessor à sua
altura, deixando urna lacuna terrível para todos nós do Piauí
e .do_ Brasil. Muitq obrigado.

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Álvaro Pacheco, V. Ex• chamou a atenção para um lado, talvez ainda
n~o explorado, da rica e densa personalidade do jornalista
Carlos Çastello Branco, que era uma pessoa que não apenas
soube viver, mas, sobretudo, conviver. Ele conseguia, ao lado
do cumprimento dos seus __deveres profissionais de jórnaliSla,
manter, sem preconceitos, um bom relacionamento com toda
a comunidad~ política; e_ sabia ~er amigo, ou seja, sabia conviver COJ!1 intensidade-, cultivando_ e prolongando as amizades
e sabendo, naturalmente, através das arriizades que fazia, dos
amigos que incorporava, permitir com que todos nós nos enn~-
quecêssernos com seu convívio.
A respeito do seu passarnento,Iembraria a frase do jorna~
lista Giles Lapouge. Ele disse,certa_ feita, algo que pode parecer um lugar comum, mas que se aplica especificamente a
Carlos Castello Branco. Disse Lapougc, em artigo publicado
no O_Estado de S. Paulo, já há mais de uma década: "Sempre
acontece com os grandes homens: quando se vão deixa"m tnn
vazio praticamente impreêi1Chfvel".
Podemos dizer a respeito do desaparecimento de Carlos
Castello Branco que ele gera um vácuo enorme na polftica
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brasileira. e eu diria que, ele deixa o- País menor e. cte modo
especial, as suas iostituíções políticas.
~ _ ,Mas, Sr. Presidente, sem pretender me alongar, eu_ qão
gostaria de deixar de destacar, pm_ll}40. __ impçtffarltt! :<Ia Vida
de Carlos Castello Br~nco: foi, se.:PudeSse_-diÍ:e( assim, a sua
militância polfüca e, de modo especial, a sUa ví\t'ênci:i-SindiCal.
Ele entendia que o jurnalisino polítiC<Ypressupunha, naturalmente, o engajamento na vt:_da sOcial e que o jornalista, portan~
to_, não poderia se postar -indiferente ã- tUdO -que ·se- passava
em seu redor e, de modo especial, não podia ficar indífeúmte
a tudo aquilo que dissesse resp~itO- à- profis:sãõ-que ·abraçara:
o jórnalismo.
·
Foi por essa razão que- aliás, n·unq~-e-sto- de huril.Hdade
-depois de jornalista célebre, acatado, reputado, disputado,
ele aceitou presidir o Sindicafo dos JornalisfaS- do D1Strít0 Federal. E, se bem que não precisasse fazer campanha para
se eleger, ele não deixou de fazer urrt certo proselitismo e
não deixou também. de forma discreú: de visitar red_aÇ..Jes
de fornais, assessorias de imprensa e de escrever um·post-scriptum, que acho é extremamente atual. no jornal Siridicato Li·
vre. Nesse post scriptum, que estava localizado <ibaiXo-da
chapa que ele chefiava, dizia, de forma lapidar, o seguinte:
"O Sind_íçato dos Jornalistas deve ser lirrt sindicato de vanguarda e participár dá h.iia pelã moe"lhoria.
das condições iristitución-âis âo País,_sem a qual se torna
mera veleidade defender iqtereSses d~_ cl~s-~es, ·sejam ·
eles quais forem, de empregados ou patrões". Ou: '"'O
que está de um lado é o Síndicato Livre; de outro,
o sindicato de favor''.
- . Com_ isso, ele destacava a importância pOlítica da atuação
do JOrnalista c sobr_e_tudo para o papel que cabe aos sindicatos
desenvolver na luta, não somente pela preservação dos direitos
da classe, mas também na luta que os_-_sindicatos necessitam
empreender para melhorar as condições institucionais do País,
cm favor do seu desenvolvimento e do__ aprimoramento da
---~·-----~ · ~., -··
·
prática democrática.
E foi aí, Sr. Presidente, que Carlos. Castello Branco se
preocupou também, numa outra fronteira, numa outra trincheira, com o aperfCiç03menfo inStitucional do País. Presidente de sindicato, ele praticamente conseguiu mobilizar toda
a su~ clas_se, s_ob sua liderança, em defesa dos interesses que
ele smtctlzou de forma admirável neS$~ post-scriptum.
O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. Ex~ um aparte'?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não. CQm prazer, ·ouço
V. Ex~: nobre Senador Aureo Mello.
_ ..
O Sr. ~ure~ Mello- Peço-lhe de_ªculpaspor in~erromp-er
ut;ta narrativa tao bem formulada e tão-interessante para tOdos
nos,_ mas é dever, acho eu, de todos nós que iloS encontramos
aqm no Senado Federal, e que temos tido contato com a
classe jornalística, de nos manifeStarinOS, neste enSejo. Enàdã
melhor do que nos aproveitarmos do discurso de V. Ex" Pã.rã.
falarmos a re-speito de Carlos Cas:tcllo Branco-.- Ele era como
V. Exa disse, um jo-rnalista que se interessou p~los a;suntos
do País. Poderia, talvez, ser sintetizado -c()m- a denominação
de "jornalista estadista". Carlos Castello Branco_ e-ra, rêãlmente, uma pessoa extraordinária; Eu, pessOalmente, tive póuCõ
contato çom ele, a não ser quando trabalhava no copy desk
do Diário Carioca, no Rio de Janeiro, e ·o VIa-; pe·rtõdic3nielii:e,
levar os seus artigos, da maior altitude política - ele era
mesmo _o papa dos comentaristas políticos bri3.sílé'ífós-~ pa-ra
a redaçao, onde, naquele tempo, pontificaVa Pompeu-de Sou-
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sa, ql!e era o_dirigente do_Diário Carioca. IncluSive·, impres!ii<?nava-me a rapidez fantástica com que Carlos Castello _Brapco
escrevia à máquina. Ele batia nas teclas da máquina comum
-pois naquele tempo não havia as elétrica,s - com a velocidade_ de um verdadeiro meteoro - inclusive~ era admii-ãdo
por· tOdos os companheiros de redação. O relacionamento
maior que tive foi com a Sr Elvia Lordello Castello Branco,
que era a sua digníssirtlã esposa, que foi lá para o Amazonas,
a mim recomendada pelos jornalistas da Folha do Norte, do
Pará, quando era ainda praticamente uma iniciante nas lides
de jOrnaL Eu e ~opoldo Peres tivemos a honrosa incumbência de s~rmos _9s_ s~us ~icerones, lá em Manaus. Fizemos
uma bo,a camarad.agern, uma boa anlizade de profissioiiais
de imprensa e, anos çlepois, vim a encontrá-la esposa de Carlos
Castello Branco e, a seguir, na militância jurídic~. que a Elvia
empunhou, desasso.mbradamente, nq Rio de J::~,neiro, principalmente em assunto.s.da .Justiça do Trabalho. Mas o CZJ.stellinho era uma figUra tradicional. Quando era _eu Deputado
Ft!deral, ele tinha 1.1ma coluna _na revista O Cruzeiro, que
era a revista de maior expressão e circulação naquela época
e leJtlbro-me bem _qu~, _certa vez, ele veio a mim - eu que
tinha uma timidez_ ve.rdadeirament.e_lflórbida, de caboclo lá
das distâncias amaz_ô_nicãs, que sentia uma: Superioridade flagrante naqueles Parlamentares de out_ros Estados mais adiantados, o_ que me deixava, às vezes, .impossibilitado até de
interferir e õpinar .junto com eles - e fez questão de _me
dizer: "Quero um r~tr~.to seu--para publicar na minha coluna
da revista O Cru~dr_o~" E, lá um dia, saiu um belo perfil
deste rapaz aqui, justamente numa época em que me foi oferecido ser candidato. <,1.9 Governo do Estado pelo companheiro
Gilberto Mestrinho. __ Eu, poeticamente, recuse-i porque, além
de achar o RiO 1iu1ito mais belo, entendia que eu tinha muito
ainda que aprender por lá antes de me meter numa verdadeira
~vamOs dizer assim~ cova de serpentes, que é um Governo
ínquo Amazonas. O. fato é que Castello Branco era lido em
todos os Estados d.o Brasil; a sua cphma era transcrita em
toda parte, inclusive em Manaus. Aqui estou, falando em
nome do PRN, já que o meu Líder Ney Maranhão não está_
presente n-o fiiotílefito, para dizer que essa dor, à qual todos
n6s associamos, é urna dor profunda, porque realmente já
estávamos acostumados à leitura- dos conceitos de Castello
Branco para formar opinião, traçar diretriz e abeberar conhecimentos. V. Er' tev,e a iniciativa, e ningiJétrnnais indicado,
com- a autoridade política, para ser o grand€: saudoSista de
Castello Branco, n~sta hora. Dentro do discurso de V. EX",
quero também inserir modestas palavras de um representante
do Amazonas, e afirmar que de sul a norte ou de norte a
--sul, Castello Branç_Q__era a9miraçio, querido~ estimado e fará
muita falta.
Muito Obrigado, ..
O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Aureo Me- llo~qtiero agradeCer o substanCiOso- apa:rte de V. Exa e fazÚ
urha observação qUe me ocorreu a partir de suas palavras,
que foram produzidas com muita felicidade, sobre Carlos Castello Branco. V. Ex~ chamou atenção para o fato de que
el~ produzia a crô"niéa Com mtiíta rapidez, de forma- célere.
EU diria que cóm~à. mesma· facilidade com que transformava
SuasTdéias em c"iôníêa, ele apreendia os fãtos. Poucas pessoas
assimilavam os fâfoS e os processava com tanta facilidade,
ra:pidez e acuidade quanto Carlos Castelló Branco._ Muitas
e muitas vezes, pude isso verificar. Na campanha do Plebiscito,
em torno-de 01arço, quando certa feita lhe fiz uma ligação
de aeroporto_~~ Galeão a respeito da campanha do plebiscito.
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o·sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - l'ois-i!a6, nobre Senadoc
Lourival Baptista, ouço o apa'rte de V. Ex-' que, inclusive,
é um dos subscritores do requerimento _de pesar pelo passamenta do jornalista Carlos CaStello Branco.
O Sr. Lourival Baptista- Eminente Senador Marco Madei, conheci Carlos Castello Branco através do nosso Colega
José Sarney. Privei de sua amizade_._ Era um jornalista respeiesse as_pecto, uma inteligênCi;:t privilegiada, porque náo somentado e que escrevia com el~gância!_expressando sempre a
te era cápaz d~ anali~f'T rny.~to bem q q_l:ladro ·político, como
verdade
dos fatos. Sem ofender, sem menosprezar, respeitambém era capaz ,de p.pJ:;eender osJatos em su~ _çxtensão,
tan9o seu semelhante e exprimindo sempre, como disse, a
com todas as suas:s~t}!e~~s ~ .interr,ogaçõe~.
. _.. _
Eriflrri, CarlOs Cast_~llo Branco era, realmente, um aTia- · verdade. Meu pesar à classe jornalística pelo seu falecimento,
_extensivo a sua digna esposa, Ministia E I via Lordello Castello
lista politiCo p'or ex·c-elêr1Cia que meà:~eU; ainda em vida Branco- sua companheira de tantos anos- e demais familiafaço quest~o &~ regiS_t~~i ;.~,Jt.rn reCOÍl~~cimento não_ somente
res pela perda que atingiu, também, a todos que_o estimavam
de nós·, políti"C6s, ma·s~ âaopinião pública brasileira, de um
e
privavam de sua amizade. Fof uma -grande perda para o
modo geral, com~_f~]!]~ÇJ11 _entre seu~ própriOs colegas, ·pois
jornalismo nacional. Jornalista honesto, escrevia com elegânsempre 'presenciei os 1CH_legas de profi~são JOrnalistas,_comencia o que tinha para tornar j)tiblico, sem ofender, nem acrestaristas dos mais difer_entes veículos, tomando-o como um
ç_entar fátos- que não existiam. foi um homem_ que soube
· · · '· · ·
·
·
.
referencial.
":1"": . '"
fazer jornalismo e que represerita uma iran.de perda para
O s~. MãgROBáCelii-i-.:_ Permita-me-v~ EX~ -um -apai-t-e?
o Brasil.
O SR. MARS(i'N,!ACJEL- Concedo um apârté a V.
O SR. MARCO MACIEL - Senador Lourival Baptista,
Ex··
._a_s_palavras de V. Exa ajudam a traçar o perfil do jornalista
, ~"' i_ <"f)' ·' 1 _
I ·.-__: .
Carlos Castello Branco._ E_ V. Ex• chamâ. a atençáo para o
O Sr. Magno Ba:CeJâr- Nobre Serúfdor Marco Maciel, _ fato_de_suas relações de amizade com Carlos Caste_llo Branco.
tive a honra de subscrever o_ r_equeriffierito que V._ Ex~ tão
E, aqui. já tiv·e oportunidade- de destacar- o fató
que ele
brilhantemente encamínha neste momerito.~ Mas não poderia
soube ser amigo, soúbe vivere conviver. E isso me faz lembrar
calar nesta tarde em ·que Se presta. uma homenagem póstuma
aquela frase muito apropriada do professor Miguel Couto,
a um homem cuja vida se confunde coin a própria história
quando disse: "A vida, se não está tudo na amizade •. menos
da I,n:tPr~~sa Br_~~Htrira,__ r;tç~.últimos ,SO.aqqs. Carlos Castello
vale sem ela". E Carlos Castello Branco soube _viver, conviver,
Branco .~endo ur:n_ cp-itor .<;.defensor ,Q<;t, imprensa livre, mas
fazer amigos, cultivar as amizades,_sem que elas interferissem
tornou-se
u.m intérprete
da polftica bracom .'responsabilict'ade
1
-I ' ' -'"" J ' --·!1
.
_.
- . .,_
no exercício da sua atividade de cronista político, de comensilc_ira ~Q~ :últ,Irn,9~tc;:Jt!p<?S,_ sem jamais tç_r pretendido ~Hsputar
tador dos fatos que em nenhum instante da sua vida perdeu
eleição para qualquer _um dos cargos,_ emb.qra com mutto presa is-enção ou se deixou dóininar por pafxôes. Mesmo erp motígio em -Seu ESt<\dO, é, n.o- ·Brasil inteiro-..- E soube re?peitar
mentos difíCeis, inclusive durante a Revolução de 1964, quana inlportâriciá_ ·d_Q . .OeS~penho político daqueles que fazem
do sofreu constrangimentos, esteve preso, ainda assim consepolítica noBr~sil.)a.r,n.a,i.s; I~ qualquer artigo de Carlos Castello
gui·u comentar os fatos com superiOr isenção, analisá-los e
Branço qlle denegri~~ej>,e;'(ercício da p9lítica. De forma que,
criticá-los num nível que, de alguma forma, mostrava ser um
neste n;10m~nto, -~.9$. s,ol\4-~r.izamos com. o~~enadores do Piauí
cidadão superior, tal a altanaiia de seus gestos e de seus a tos.
que nos anteCeder;:ttn.;_g prestamos, também, nossa homenagem, em nome d9 !lle~~..\'~'tido, o PDT, r~!'<Jnhecendq o enor·O Sr. ElciO Alvares - V. Ex• me permite um aparte,
me vácuo na yida_política brasileira e, .sobretudo, no jornaSenador Marco Maciel?
lismo: Ma~. o Bra~U H:~Y~rá de tributara ~C3rtos Castello Bran- O SR. MARCO MACIEL - Ouço o nobre Líder E leio
co os· méfitos pela s~a participação defin,itiva na conquista
Alvares.
da democracia que o ia procuramos fazer crescer e desenvolver
entre nós.
-QSr. Elcio Alvares - 0 registro do falecimento dÔ JornaO telefOnema teve duração de, nO-máxirii.o, üx1s -lÕ niinutos,

no qual pude expender alguns pontos de vista sobre o assunto.
No dia seguinte, fiquei surpreeridido ·ao- ver qUe, em grande
parte da sua coluna, não somente ele traduzira aquilo que
eu pretendera dizer, como também comentara, de forma rica
e oferecendo muitas_ l_isqe~.~?Qbre o d.esenvolvimel).to do processo plebisCitáriO em -nossO País._
. ..
. EntãO, eu dirici'i:}i.ifté_arios CiiSteUo BranCo tinha, sobre

cte

~

O SR. MARCO.MACIE:L ~ Nobrdenador Magno Bace·
um ilustre homem
lar, ainailifest'aÇãO-'d.e V. Exa, que é a
público e· Líder dó PDT, é algo que·.-me.-pare-Ce· que marca
a vida de' Cailõs_ Castello Branco. É o· fãto de ele ter sido,
e antes mesmo de morrer, uma unanini.ldâde nacional. Essa
satisfaÇão ele póâe ter e·m Vida. Todos nóS ~--dos mais diferentes
partidos, das mais diferentes posíçóes p61lticas, sempre reconhecemos o valor de Carlos Castelio BrancO. Era um jor-nalista
que sabia, como poucOs, registrar os fatos com a isenção possível, dando-lhes o ttatárnento adequado -e fazendo-se, assim,
merecedor do reconhecimento de_todos-.Mesmo daqueles que
eram' muitas vezes,',
suas colunas, alvÔ de reparo ou de
crítica. Po"rque ele Os fazia com tal propiil!dade_. com tal elegância c:jue: muitas· ·v_ézes, a crítica. na:cOiu_na de Casteflo_.
poderia se _converter para uns em elogio·! Pelo tratamento
que ele dava ao assunto.

de

em

lisiã_Çarlos c_astélio_ ~ranco emoCiona todos e, evidentemente,
c) plenário ~~s nos~as C~sas Legislativas é o local_ adequado
para_ fazê-lo, porque aqui dentro estão realmente aqueles que
ao longo_ do tempo foram personagens de suas crónicas, principalmente V. E;!!:". Senador Marco Maciel. Senti, na_ leitura
jJermaneitte de- Carlos Cas.tello Branco, certa ternura dele
~-!':la_Ção a_sua pessoa, especíalrnentc no momento em que
eram debatidas as te_ses e as idéias, porque, acima do cronista
com grande acuidade no exame do fato político, Carlos Caste!Io Branco cultivava também a força intelectual de suas observações que o levava quase sempre a realizar, na coluna diária
do !_ornai do Brasil,_ avaliações políticas centradas num conhecimento profundo dessa difícil ciência que é a política. A
Ultima _vez qu_e o vi- acredito que tenha sido sua última
aparição pública -foi na casa do Senador Álvaro Pacheco.
Na Jo~tinga, à noite, quando lá cheguei, vi o seu semblante,
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sempre tranqüilo, num canto da sala, solitário, olhand?. para .
todos. Era a maneira de Carlos Castello Branco pontificar.
Talvez fosse o_ mais presente de todoS, mas timbrava sempre
por um recato, até no modo de .falar. E me sensibilizou quando
fez _um sinal e me pediu que sentasse ao seu ll:\do; conversamos
cerca de uma hora; estava, àquela altura, inteiramente toca-do
e emocionado pela dific_uldade da fala çle Carlos Castello Branco_. Mantive com ele uma amizade não muito estreita, mas
profundamente respeitosa de minha parte. Nos seus momentos derradeiros, na luta contra a doença· tão insídiosa, ele
teve que optar: se se operasse, perdia a voz, ele, que era
um hábil manejador da palavra, que conversava com todos,
que trocava idéias num jeito mais de ouvir odo que de falar.
o-uero Jaze.r um- r~glstro aq\J.i, também pata demonstrar a
intensidade dessa inteligênciã fUlgurante. Carlos. Ca~tello
Branco marcou muito pela avaliação dos .fatos políticos, da
realidade política que vivemos-.- Escreveu uma das suas pá$imis
mais bonitas no momento em que o Brasil vivia o drama
do afastamento do ex-Presidente Femandq Collor de Mello..
Todos sabem que houve uma amizade entre seu filho, tão
tragicamente desapareCido, e o ex~Presidente Fernando Collor. Naquele momento, Carlos Castello Branco se alteou,
disse ao ex-Presidente que permanecia na- sua luta de fica:r
à frente do Poder, palavras que talvez nenhum amigo mais
dileto e mais chegado dissesse, sem, em algum ~omen~g.
invocar a sua co-ndição d.e gránde analista político;- disse da
realidade nacional e disse _çom a ternura daqueles que foram
pais de pessoas muit_o amadas e que foram emborá. DísSe
de uma maneira que me gravou profundamente, e se o ex-Presidente Fernando Collor de Mello tivesse recebido as palavras·
de Carlos Castello Branco, naquele momento, talvez rno_di_fi-·
casse o.seu próprio destino. Outro aspecto: eu estava nD'ÜCi.;
vemo do Estado do Espírito sa-nto quafido t_ive a"'" hortra de
recebê-lo no meu Estado. A sua am.zacte·com Álvaro Pacheco,
cuja esposa·, D. Emnia, é lá da nossa terra, aproximou-o de
uma maneira muito profunda do Espírito Santo. Carlos Castello Branco tinha a facilidade de alongar as amizades; não
era um homem de muito falar. mas de cultivar, ~om· mui~a
dedicação, suas amizades. Então, esses -ihSUfntes-da vida de
Carlos Ca"stello Branco. foram preciosos, não os- do cronista
consagrado, do jornalista que hoje é um paradigma para to~os
aqueles que fazem da profissão a razão e o seu s~cerdó_ciQ;
mas do homem. Carlos Castello Branco Ifiarc_úü profundamente .a vida deste País. N.ess_e instante ~-m que ele morre,
que deixa de existir. as suas crónicas, que sãO páginas· ViVas·,
contarão a História política do Brasil. Carlos Castelto Branco,
assim, vai fornecer todo o material nece$sárió àHistóri~. não
s6 pelo registro do fato, repórter que era, mas também através
do comentário que se_mpre era feito de maneira muito judicibsa. A homenagem do Senado e do Congresso é um imp-eratiVo
da consciência de todos nó_s. Carlos CastellO l;lta:oco deixa
um nome que é. a legenda de todos. aqueles que fazem, principalmente do jornalismo político, o instrumento da sua inteligência e das suas vontade~. Por~anto, Senador Marco Maciel,
nesse. instante em que V. Ex~ interpreta o pensamento do
Senado, o_ pensamento de nossa Casa, eu me perfilho, com
muita admiração, em relação a Carlos Castello Branco, entre
aqueles que foram firrilar o documento que está sendo apresentado à Mesa, para dizer de público que o Br.asil teve um
dos seus maiores jornalistas políticos na pessoa desse piauiense
que honrou a Academia Brasileira de Letras, honrou a Academia Piauiense de Letras e, acima de tudo. nos deu na análise
dos fatos políticos urna dimensão humana que somente através
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do tempo poderá ser avaliada em toda a sua plenitude. Muito
obrigado.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Elcio Alvares, secundando o que V. Ex~ acaba de dizer sqbre as páginas
políticas de Cãi:'Ios ·castello Branco~ gostaria de lem?rar_, dentro desse seu J;aciocínio, que o nosso então Embatxador no
Peru, Raul Belfort_ Leite Ribeiro, certa feitá, para conhecimento das universidades e faculdades dos jornalistas peruanos,
publicou um livro tentando expressar a história_ recente do
Brasil. E se louvou, basicamente, nas crónicas de Carlos Castello Branco, para traçar o perfil de alguns políticos brasileir~s
e analisar a situaçãO política do País. Com base nesses depoimentOs, contidos na chamada CofU:n.a do CasteUo,_~le conseguiu ófere·cer aos peruanos -~n-rere~sados em questões nacionais, aos estudantes, aos universitãdos, aos profess?tes etc,
um roteiro da política brasileira e, de modo especial, uma
análise de alguns dos seus mais ilustres filhos, como Juscelino
Kubitschek, Carlos Lacerda, entre outros.
De modo que o aparte de V. Ex~ situa uma questão
que considero de fato muito importante, entre muitas_ que
V. Ex~ su-scitou, que é justamente o fato de ele ter fetto a
História. Ele contou a História na prürielfa· pessoa do singular.
Suas colunas diárias pOdem e devem ser reunidaS: e conyertjdas
em um verdadeiro manual de história cpntemporânea, de história brasileira. Por isso, tem razão V. Ex• quando diz que
ele, com efeitO, foi um jornalista que rtlárcoü profu-ndamente
a vida e a história de nosso País.
-~ --- Sr.- Presidente, desejo conclu_ír as miiihas palavras dizendo, naturalmente, o quanto nos emociona fazer este registro
póstumo. Tenho cer,teza que Carlos Cas.tello Bra.nco, em vida
pôde saborear muito dest: reconhecirn_ento que,_ certa~ente
agora vai· merecer ein maiOr escala. Vtveu com mtenstdade,
soube exercer a sua profissão-com seriedade e espírito público,
e deixa, com o seu desapareCíniento, ·um exerhplo muitO vivo
para todos nós.
Isso me faz lembrar um pouco _a sabedoria dos gregos,
que diziam-sempre: "POr que temer a-·m.õrte? Não interessa
o·quanto vivemos mas corno o fazemos". Carlos Castello Branco viveu sabendo viver e deixa para a posteridade um acervo.
muito rico, não só de momentos extremamente importantes
da vida pública brasileira, mas, também, muitas lições _q~e
servirão certamente aos jornafistã.s, ·a nóS políticos, a todos
aqueles que, de uma maneira geral, exercem _a vida pública_.
Certa feifa, ·em·o~attigo o Cardeal Arcebtspo de Brasília
Dom José Falcão disse: A medida que os anos vão passando,
nossa vida fica pontilhada de mortos amigos. Assiril é a história
humana na terra. Vida e morte se congraçam: os vivos revivem
os mortos; os mortos inspiram os vivos.
Sr. Presidente, a respeito de Carlos Castello Branco, com
muita ptopriedade, poderíamos dizer o mesmo, pois deixou
com sua família - a sua querida esposa, a Minlstr'a Elvia
Lordello Castello Branco e os seus filhos, um deles muito
cedo arrebatado do nosso convívio - exemplos edificantes.
_lsso nos faz, naturalmente, pensar sobre o significado da vida
~ -sobretudo, a contribuição que cada um de nós, pode dar
p~ra a construção do País, para o aprimoramento das instituições, para o progresso de nossos povos.
Certa fdfa·, disse um poeta:
''·Se morrer nesta vida não é novo,
tampouco há novidade em estar yivo.
É preciso arrancar alegria ao futuro.
Nesta vida morrer não é difícil,
o difícil é a vida e o seu ofício."
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E Castellinho - como era assim carinhosamente chamado -- deixou-no~~- com o seu modelo de vida_, o exemplo
de como é possível desempenhar bem o seu ofício, e legar,
conseqüentemente, lições muito ímportante_s pa~a:. o nosso
País, as suas instituições e o seu progresso, quer no ~~mpo
social, político, económico e, sobretudo, no campo cultural.
Durante o encaminhamento do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Nabo r Júnior, 2" SecreiiiYlo~' -deixa a caâéira da
presidênciá, que é ocupada pelo Si,. Chagas Rodrigues,

1" Vice-Presidente.

-- - - -

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento depende de votação, em cujo ericaminharnento poderão fazer' uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às bomenagems e fará cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -c- Sobre a
mesa, requerimento qüe será lido pelo Sr·. Secietáiio. -- - É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 526, DE 1993
Excelentíssimo- Senhor Presidente_ J~ Senado Féderal,
Com fundamento no disposto no art. 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, vimos requerer a Vossa· Excelência a realização_ -de Sessão Especüt.[ -do Senado Federal,
em homenagem ao Jornalista Carlos Castello Branco, falecido
no dia de hoje.
JustificaçãoNascido a 22de junho de 1920, em Te resina, Piauí, Ca~los
Castello Branco veio- revelar-se uma das maiores expressões
do jornalismo brasileiro. A Coluna dq _Castelo, no Jornal
do Brasil, é leitura obrigatória àqueles que pretendem_ manter-se em dia com o desenrolar dos ac:ootecimentos políticos
·
de nossa época.
Castello Branco formou-se em Direito pela Universidade
de Minas Gerais, em 1943, e prosseguiu na sua Cafreira jornalística iniciada no Estado de Minas, em 1938. Em 1945, foi
para o Rio de Janeiro para assumir o lugar de subsecretário
de O Jornal. Também Secretariou o_Diário da Noite, em 1947.
Em 1950, deixou os DiárioS Assoda'dos para ser redator político do Diário Carioca. Desde então ocupou posições_ de destaque em vários jornais, além de ter sido, cronista político da
revista O Cruzeiro, a partir de 1954. Em 1948~ casou:-se com
Élvia Lordelo Castello Branco, Ministra do Tribnnal de Contas da União.
·.. -Em 1961, desligou-se de seus empregos para ser Secretário de _Imprensa de lânio -Quadros. Ap_6s a renúllcia, voltou
a O Cruzeiro. Mais tarde, deu início à Coluna do Castello
na Tribuna de Imprensa, transferida para o Jornal do Brasil,
a partir de 19 de janeiro de 1963_. Desde julho de 1962 chefiava
a sucursal desse_jornal, em Brasília. Desde 1960, era procurador do DNER.
. ..
Membro das Academias Brasileira e Piauiense de Letras,
Castello publicou "Os Militares no Poder", "Cantinhos Brasileiros" e "Arco _de Triunfo".
Por tudo o que representou_ para a história recente deste
País, Carlos Castello Branco merece bem as homenagens de
todos nós.

Junho de 1993

Sala das Sessões, l"dejunho de 1993. -Mauro Benevides
Magno Bacelar - Meira Filho - Chagas Rodrigues Nelson Carneiro - Pedro Simon - Er}itácio Cafeteira MárcO Madet--- LOurival Baptista - Francisco Rollemberg
-- Júnia MarisC - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin.

0 HOMENAGEADO
Cãrlos Castello Branco nasceu em Teresina--(Pl} no dia
22 de junho de 1920. Filho de Cristino Castello Branco e
Pulcili~ Castello Branco, viveu em Teresina ãté conc_luir o
curso ginasial, no Liceu Piauiense, em 1936. No ano seguinte,
em 1937, fot pára BelO HOrizonte {MO) fazer o curso Prejurídico e_o Curso de_Direiici, -fo~maridO-se pela Universidade
de Minas Gerais em 1943.
- Começou a trabalhar ~rn jornal em _março de,1938,_ no
Estado de Minas, dos Diários Associados, onde chegou a
secretário de redação e de__ onde saiu, em 1945, para o Rio
de Janeiro, ocupando o lugar de S!,lbsecretário do .O Jorn_al.
Secreta_riou também o Diá_rh> da Noite_e, em 1947, foi mandado
por três meses para dirigir a Província do Pará, deixou os
AssQdados em 1950 para ser redator polítko do Diário Carioein fase de renovaçãO. Em 1953 fói chefe de redação
da Tribuna da Imprensa, Pôr um ano, tendo trabalhado, em
Seguida, também em outros jornais como a Folha de S. Paulo,
o- Mundo, O Noite _e O Estado de S. Paulo. Desde 1254
é cronista política· da revista O Cruzeiro, de pois de uma
rápida passagem pelas revistas Comício, Manchete e Revista
da Semana.
Em 1961 desligou-$e dos seus empregos em jornais para
ser Secretário de Imprensa de Jânio Quadros.._ Depois da re~
núncia, voltou à revi~ta O Cruzeiro e .ftl~_is tarde .inic_iou na
Tribuna d·a Imprensa a Coluna do Castello, transferida_ para
o Jornal do Brasil, a partir de lo de janeiro de 1963 ..Chefia
a sucursal do Jornal do Brasil em BrasHia desde julho de
1962.
Membro das Academias Brasileiras e Piaui_e.nse -de Letras,
Carlos Castello Branco publicou os Militares no Poder, Conti. nb.os_Brasileiros.. e ArcQ de Triundo. É co-51-utor_ do _livr_o Idos
de Março.
. Desde 1960 é procurador do DNER.
Casou-se em 1948 com Elvi~ Lordelo Castelo Branco.
Tem trêS filho~: Rodrigo, Luciana e Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento lido será apreciado após a Ordem do Dia.
~obre a mesa ofício que será liOo pelo Sr. 19 Secretário.
E lido o seguinte
Ofício n' 126-L-PFL/93
Brasflia. 1' de junho de 1993

ca,

-Senhor Presidente,
Coiriunico a V. EX~ Que-O Deputado Paes Landim, PFL/
PI, deixa de fazer parte, na condição de Membro Efetivo,
da Medida Provisória n' 323" de 26 de maio de. 19.93, que
"defíne_-Q Plano de Equivalência Salarial para reajuste das
mensalidades de financiamento para ·aqUISiÇáo de- casa própria
_no âmbito do Sistema _Financt;iro de Habitação, e dá outras
providências.
OutrosSim indico para a referida vaga o Deputado Cés3!
Bandoira - PFLIMA. .
..
Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os protestos do meu elevado apreço e distinta consideração. -Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.
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O SR. PRESIDENTE(Chagas Rodrigues) -Será feita
a substituição solicitada.
,
.
..
O SR. PRESIDENJ;E (Çll~g~s. Roprigu~s) '.é... À.. rfesidência recebeu, eLo S~~;t1;q Ce,nJ(.a,l ,do Br:;tsil,. o _Ofício, n"
1.149/93, de_ 3l_de maio último, encaminhando a complementação dos documentos necessários à "instrução do OfíCio
S/44, de 1993.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Econômicos para ser anexado ao processado da matéria cm
referência.
O SR. PRESIDENTE (Chaga\'Ródrigue's) :.....·A,PiÚidência recebeu, du Banco Cehfrã.l d6 Brasil, o ótício ·n~ S/55,
de 1993 (n·• 1.148/93, r\a oiigem),"s'o)içitando,no$tefi\1Í>> da
Resolução O'' 36, de 1992, do Senado,Federal, autOriZaÇão
para que a Prefeitura Mtirlicipal de 'TrêS de _Maio, Estado
do Río Grande do Sul, possa contratar operação 'de Çredito,
para os fins que especifiéa.
·
·
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos E_co.nômicoS.
O SR. PRESlDEl\i'I;E· {Ç~aga:s .f3.~drigues).- Em s-essões
anterior~s for~m l_idos.os Rçquetlmentos nns 510 .a 512 e- 514,
de 1993, ~os Senaqpr~s Marco,Maciel, António Mariz e Chagas Rodrigues, solicitando, nos termos do art. 4~,, \n_C,S9.ll,
do Regiineilto Interno, Iiccnç~·para. se ~us~ntarern ,d.os trabalhos da Casa, nos períodos que mencionam.~
Os requerinterüos deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
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palrri.entc ao setor cultural, é justamente conciliar o esforço
de contribuição ao desenvolvimento pessoal à cultura, no carn. po das letras e das arfes, consegtiihdo destacar-se no cenário
·.cta inteligência naciO-nâl, ou mesmo regional, pelas suas idéias
feitas e i"ealízações'diltui'ais, contribUindo, dessa for11_1a, para
aniplia:r o conhecimento humano e· a nossa consciência sobre
o rnundo em que vivemos, os seus problemas, esperanças
e soluçõeS.
__ _
_
~ ,
Eritre o legado dos grandes pensadores c aquelas pessoas
que se ilotabilizara_ffi pelo sucesso na viçla prática de .trabalho,
-consta de nossa antologia de frases celebres -_acervo precioso
de yerdades da nQssa civilização -. utn pcn-sâmcnto· tránscrito
.Cdm_o_s_ -~eguintes dizeres:.
. :'Es.tudar na solidão das montanhas não é igual a·assentar-se na encruzilhada da vida e· es.cut.ax ã conversa· dos homens•''
- Este é um pri'ncípio que to_ca diretarnc,ntc_ as pessoas de
temperamento objetivo e sensibilidade humanístiQ!. que se
iO-Spiram em destacar .como reflexão noFteadora de suas preocupações sociais o seguinte:
"A açào sempre precede a· idéia"'- e ''Eu estou
·convencido de que ao homem público compet~ converter as idéias e os sonhos de_ realidade. E nesta busca
incessante. não h<) de se procurar apenas na perenidade
das ações; ffiã.S, sobretudO; a ·s~bí-Cvivência tr~mscen~
dental do p~nsamento e da imaginação."_

·Estes dizeres 1 o primeiro de S.G. Champion e o segundo
de João Alves Fjlho, fazem parte da ·abertura de um imporO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):..... Em votação
tante pronunciamerito, abordando, cont sabedoria e profun~
o Requerimento n" 510, de 1993. · ·
didade, relevantes temas intit_ulados "Humanismo e Polltica",
OS Srs. Senadores que 'o aprovam queiram 'permaneCer
"Opção Política'', "Lições de Vida" e "Defesa do Nordeste
sentados. (PaUs.a.}
· •· · ' ~
•' · ·
Cultural" e "Diplomada".
A[lio:vado.
' •'
A arte é política, otimismo e determin-aÇão-; humanismo
Fica concedida_a_lic~nça solicitada.
. e ação polítiCa; deilrocracia_ e polítiCOs; raízes da democracia,
e ainda "Outras considerações discorrendO ~Obre a: vid~, a crenO SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues)- Em votaÇão
ça,- óS sonhos, a filosàfia e a experiência- de. um. seQ~ipano
o Requerimento n" 511, de 1993.
.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p_ermanecer · que se,c_onfessa, com orgulho, de origem humilde, mas que
sentados . .(Pausa.)
sabemos se tornou, pelos seus estudos e pela sua dediCação
Aprovado.
,,;,
ao traQalh-o e_ à vjda públiCã., um dos gtandcs sergipanos da
·atualidáde.
'
Fica çoncedid_a a licen,ça _soUcitada.
Refiro-me, sr. Yresiderite, ao nOvo Membro da Academia
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es)- Em votação
Sergipãna de l-.etr!is',_ que hoje se asse!lta na cadCira ante$
o Requerimento n" .512, de 1993.
·ocupada pelo ilustr-e e saudoso historiador sergipano José AuOs Srs. Senadore.s .que o aprovam queiram permanecer
gusto Garcez, meu grande amigo, cujo ·patrono da referida
sentados. (Pausa.)
acaderilia é o Dr: Martinho César de Silveira GarceZ, que
Aprovado.
foi Senador na Primeira República, pelo que escreveu a respei~
Fica concedida a_ licença solicitada.
to de suas idéias, pérSpectivas, estudos~ e~periências de uma
vida corno empresário, Prefeito de Aracaju, Ministro do InteO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
rior e duas vezes Governador do Estado. Desde quando vCm
o Requcrimcnro n" 514. de 1993.
Os _Srs. Senadores que o aprovam queüaril pei"In'anecer ·produzindo um admirável e valioso accr'vo literário, João Alves Filho foi escolhido pela mais elevada corte de letras de
_
sentadOs'. '(Pausa.)
Setgipe para fazer parte dos seus quadros'. tomando, no dia
Aprovado.
'
28 de maio de 1993;- em cerimónia muito concorrida~ a que
Fica concedida a licença solicitada.
compareci e da qu31 participaram figuras expressivas do meio
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Paesa-se
intelectual, político e da iniciativa privada, na justa homenaà lista de oradores.
gem com que foi distinguido, o ilustre engenheiro civil. empreConcedo a palavra ao nobre Senador Louri~val BÇtptista.
sário e político, que, ao longo de sua vida c-de intenso trabalho,
sempre encontrou espaço para a importante e preciosa contriO SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente,
buição às letras e às artes, nobre atividade da inteligência
- ·"-·Srs. Senadores, um dos grandes desafios dos homens públicos, -humana.
líderes- empresariais ou pcssoa·s de grande atividade pi-ofi:sDesta tribuna do Senado, Sr. Presidente, quero enviar
rt1cus cumprimentos e congratulações à Acad_ernia de Letras
sional no seu campo de trabalho, quando não dedicado princi-
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de Sergipe, na pessoa do Desembargador Luiz Rabello Leite,
que f~z a saudação, seus demais integrantes, e ao novo membro daquela corte, Dr. João Alves Filho. A primeira, pela
felicidade da escolha, r: a segunda, pela honrosa c meritória
distinção, homenagem e reconhecimento com que foi elevado
no conceito de seus concidadãos, pelos relevantes feitos em
benefício do Estado do Sergipe. do Brasil e da sociedade.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcriç-ã-o-com meu
pronunciamento. da notícia publicada ilo Jornal da Manhã,
edição de 29 de maio último de Aracaju, intitulado "Jo_ão
assurri.e vaga na Academia de Letras", "João Alyes -Filho
imortal, livros idéias c viagens. apego· às- idéias e às art~s"
e ainda o texto de seu discurso, sucinto, pronunciado naquela
ocasião.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
JOÃO ASSUME VAGA NA ACADEMIA DE LETRAS
O João Alves Filho imortal:
livros, idéias e viagens
Quando recentemente o movimento separatista gclúcho
ganhou notoriedade nacional, uma voz nordestina se levantou
contra o que considerava, além de piada, um ato impatriÓtico.
O nordestino cm -quCstãó_s-e tornou,- portanto, o priilcipal
desarticulador de um discurso sem conSiStênCia, nãó ·pai' têf
assumido uma posição no pólo oposto, mas por desmanchar
com segurança um dos argumentos separatistas, o de que
o Nordeste representa um peso para q· País. "O_ Nordeste
é uma região credora", bradou em rede nacional o Governador de Sergipe, João Alves Filho", para-ém-segUída inundar
os menos inforrriados com números reveladores sobre o verdadeiro .. peso" da região nordestina.- Disse o ·governador:_ ein
33 anos de existência da Sudene, o órgão_r!;!cebeu do goVúno
federal 8 bilhões de dólares para inveStimentoS~ enqUanto
que no período de 1973 a 1983- dez anOs, apenas -somente
os Estados de Sergipe e Bahia mandaram_ para o governo
6 bilhões de dólares retirados da exti'ação_ do petróleo.
Na realidade, o argumento do _gover_nador de Sergipe,
de que o Nordeste jã.ril.ais -reprCSeritou- ónus para o restante
do País carregar, n;lp foi produzido agofá. em função da onda
separatista. ''Nordeste: Região Credora", além de uma tese,
é tambc.!rn título do_ livro lançado _em i985 Por João Alves
Fífho-. na época exercendo seu primeiro_ mandato de governador. Tampouco é a única proposta de um político que,
antes mesmo de entrar na vida pública, ·já _era um interessado
estudioso do assunto. Boa parte desses estudos, aliás-. ·outros
três estão irilpressos -nos livros puhlicados por Cle, abordando
desde as estratégias de desenvolvimento_ -para a Amazônia
-fruto da experiência como Ministro do Interior- -até um
fluente relato de viagem pela Índia e China oitde _sobressai
um estilo acurado que fez o jornalista Carlos Chagas apontar
em João também um jornalista. For por- esta razãci-quc a AC:ademia_Sergipana de Letras
escolht!u há duas semanas o Governador João Alves para
ocupar a cadeira número 22, vaga coma: morte de José Augusto Garcez e que tem como patrono Martinho Garcez.
Apego às idéias e às artes
Em-1962, o jOVem estudante de engenharia da Escola
Polité_cnica da Universidade Federal da Bahia sequer iinaginava que um dia seria político~ com a responsabilidade de
conduzir os destinos de seu Estado. Sergipe. Filho de pequeno
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_empresário da construção civil, já naquela época o estudante
João Alves Filho se inter_:essa~a pelÇ>s problemas seculares
de sua região. Foi quando_con_correu_a_uma bolsa de estudos
nü"s Estados Unidos, destinada a líderes estudantis,. onde de-~e!1v0!veu_o tep).a "Soluções-para o desenvolviffientO-do Nordeste". Dentre os colegas brasileiros de política uniyersitária
que também fizeram o curso, dois deles seriam tanlbém políticos: Marcondes Gadelha, Senador da Paraíba, e Marco Maciel, Senador pernambucano, ambos amigos pessoais de João
Alves até hoje.
T~rrninada a faculdade !la Bahia, J9ãC? voltou para Sergipe, onde ajudou no crescimento da construtora do pai. Em
1975, o então Governador José Rollemberg Leite entregou
ao. jovem engenheiro o primeiro desafio na vida pública, ao
convidá-lo para assumir a Prefeitura de Aracaju. Ele não
apenas topoo a empreitada, como também fez uma das adminiStrações mais profícuas no município·, o que acabou lhe conferindo uma fantástica popularidade. Foi esse prestígio que
o fez governador do Estado _em 1982, nas primeiras eleições
diretas no País após o regime- militar, com a maior votação
proporcional do Brasil. Do primeiro mandato, onde estabeleceu as bases de um Sergipe disp.osto a enfrentar o drama
das secas, ao atual e segundo mandato, teve uma irriportante
passagem pelo MinistériO do Interior, no Governo José Sarney. Foi até que ele ampliou seus conhecimentos para além
da re_gião nordestina, se tornando, por exemplo, um dedicado
estudioso de um d_os mais polémicos temas no mundo _inteiro:
a Amazônia.
_ "Amazônia e Nordeste - Estratégias de Desenvolvimento"' seu terceiro livro, p.ublicado em 1989, é unl conjunto
de documentos c propostas elaboradas_quandÕ Ministro do
Interior, fruto de um detalhado estudo dos problemas das
duas regiões.
Como disse o ex-Governador do Amazonas, Amazonino
Mendes, o livro propõe uma verdadeira revolução, simples,
mas rea!: "_a integração do País, ampliando o mercado interno
através do investimento sábio e maciço nas regiões até então
P?Stergadas"_. Como diz o próprio_ autor, o o!Jjetivo é aproXImar os d01s lados de um mesmo País, a India cada vez
mais empobrecida e a Bélgiça desenvolvida e benefíciada por
Uina legislação tributária quC -fã:voreai Õ Sul. ;,A' ~erdàde é
que a região nordestina foi vítima, em vez de beneficiária
da duVidosa política económiCa do período do Brasil Grande:
Seria~ no fundo, o patinho feio da-Híst6ria", contesta:-·
Foram essas desproporções que fizeram de João Alves
Filho um obstinado conhecedor- e, por-extensão, defensor
-da região da qual tornou-se um dos seus líderes. Em "Nordeste: Região Credora", o primeiro livro, de 1985, ele sustenta
com dados seguros a viabilidade do Nordeste: "é que somos
uma região extremamente viável em termos económicos, já
que temos sol. solo e água em ~bundância, quando comparados com o~tras regiões semi-áridas, tais como a Califórnia,
que é a maiOr produtora mundial de alimentos, contando
com condições mais adversas do que as nossas". Em seguida,
diz que está convencido de que as_ razões do nosso atraso
compete às secas do que à falta de uma vontade nacional
e de determinação política.
Certamente, não fosse pelas contribuições d-e homens
que se dedicaram a estudar com profundidade a região nordestin~, a falsa premissa de que representamos u~ ónus pegaria
os mcautos, corno mostra o governador, "há 100 anos nossa
renda per capita era de 144 por cento da média nacional.
tínhamos o maior parque industrial do País e a mais avançada

Junho de 1993

DIÁRIO DO C:ONGRJõSSO NACIONAL !Seçáo IIt

agricultura. Ora, o-mesmo Nordeste que foi a região mais
desenvolvida do país durante mais- de três séculos poderia

perfeitamente contirü..iar a sC-lo,-rião houve~-se ocortido um
político econôrnico exfrerilari:tente disctjtniriatório.
"Ou seja, se houve discrimiriaçãô, fomos vítinias c· não beneficiários ·dela.''
tratam~nto

HUMANISMO & PO\.JÚCA
João Alves Filho

POSSE NA ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS

Discurso pronunciado em 28 de maio de 1993
"A ação sempre precede a idéia, e_estou cónscimte
de qw: ao homem público compete com•ercer as idéias
e os sonhos em reali.dade. E n('s.sa busca_incessqn_te não
há de se procurar apenas a perenidade das ações, mas,
sobretudo, a sobrevivência transcendental do pensamen~
to e da imaginarão."
João Alves Filho
"Estudar na solidão dils montaflhds não (-igúal
a sentar-se nas encruzilhadas da vida e escutar a conversa
dos homens.~·

S.G. Champion
DEUS- seja esta a minha prirricir"a palavra nCsta oração
protocolar. Deus quis, p-ela generosidade dos que cQinpõem
a ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS~, que vivesse,
neste momento cm que transponho os vetustos umbrais desta
Corte de Cultura, uma das mais signifiCa:tívas- honras de toda
a minha existência. De-sta ímcnsa sattsfaÇãQ, para méü gáudio,
compartilham Maria do Carmo, meus filhos Cristina, João
e Ana, meu pai João Alves, toda a minha família, e tailtos
amigos, amigos que a vida rnc_ensinou_a estimar.' - --

É 'Umà grande honrã, sem dÓ vida,_ poder conviver nesta
Casa, Onde pontificam as figura$ de inaibr ~xpres~ão- d~s_letras
e da cultura sergipanas. A minha vfda intejeçtual, de fato,
é intimamente entrelaçada com o de~empcnbo de minha vida
pública, pois toda ela está_ materjalizada numa_ exte11_são do
meu diScurso políticO, atra.vés de ar_tigos, debates, conferências
e livro~, inspirados na terra e na socied_ad~, çarn. que teimo
em sonhar c ajucJar a construir~_ _
Embora seja, por forinaÇão, Um homem d~ ciências ex~
tas, descobri, desde os primeiros tempos de minha formação,
que, como afirmouAlbçrt Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Estou consciénte de que ao
homem público compete converter a.s idéias .e os sonhos em
realidade._ E nessa busca incessante não há de se ,procurar
apenas a perenidade das açõcs, sobretudo, a sobrevivência
transcendental das idéias, du pensamento, da imaginaçãO.
OPÇÃO POLíTICA
A ação política tem origem no campo suôfetfvo aa mente,
e ela se concretiza na_busca de suprir as _a$pirações das sociedades democráticas, forjadas com o aço da ética e da busca
do bem comum. Dentro dessa conceituação não pode haver
conflito, ao contrárío, íntima associação e·ntre a polítiCa _e
a cultura, como definia o mestre Alceu Amgr_oso_ Lima,
ConfessO que nunca imaginei,-â'o longo de toda minha
vida, obter o privilégio de participar e -conviver dessa tão
nobre Academia que congrega as mais destacadas personalidades e expressões literárias de Sergipe Dei Rc:Y, foro supremo da força das idéias nas suas -rrrais variadas e profundas

0\]arta-feiq. 2

5007

manifestações. E _qucin valoriza idéias e cultura, necessariamente projeta imagens no campo do diálogo, como nas ilusões
subjetivas e lnexcedíveis de Platão~ coloc-ando, num patamar
_t_ranscendenlal do diálogo, corno afirma Maritain, cm densi__dade de- difícil avaliação, mas, necessariamente, inequívoco,
os valores intelectuais ombreados aos prinCípios morais qué
fundamentam o próprio raciocínio, seja .em qualquer campo
·de atividade, política ou não.
Fácil, poís, concluir, como na elucidação de_Júpitcr, quando orienta sabiamente Mercúrio, no famoso. texto platônico
de Protágoras: "a arte da política não se ensina porque é
. património de todos. Profunda assertiva, quando constatamos
que até mesmo nas profisSões libt!rais, sejam de ciéncias humanas, de letras ou de matematicas,_ c_oilselhos e considerações
__ proferidas por fontes divorciadas dos diversos ramos, não
são consideradas, sequer suportadas ... enquanto, em se tratando de um terna político, toda e qualquer pessoa pode se manifestar, sem a repulsa dos políticos,
São por razões que tais, e por muitas iiii:íffieras-odUtras,
que transponho os umbrais desta Academia, por devotar, como fiz até hoje, parte considerável da minha vida, pensamento
e ação, à política, embasando minha formação em reverente
dc_voção aos livros, à música, à literatura·, às artes, à cultura
enfim~

Os homens quando nascem, nascem -desprovidos da linguaguem e da razão e pouco a pouco vão aprendendo a falar
e a pensar. Os sentimentos necessários', como os da amizade,
da justiça e do dever lhes são transmitidos, em primeiro lugar
pela farn!lia, mais tarde pelos professores, pelos amigOs, pela
convivência no se_u meio ambiente, e, es-pecialmente, pelos
livros. Dotado da razão e da linguagem, o homem é, portanto,
pbr esta p·eculiar natureza, um animã.l político. Isto nos disse
~-Aristóteles, e sobre esse pilar óbvio, baseia-se toda_ a Ciencia
POlítiCa.
O retorno ao tÚétodo aristotélico é a. volta_à consciéncja
da amizade como exigência natural do hom:em, e hão como
um projeto de sentimentos piegas. A amizade é inerente à
natureza do homem, procede daquela integrada Physis sobre
a qual Aristóteles estabelece a sua Pólis: a cidade construída
çom pedras. tijolos, afetos, palavras e leis. A Política é, dessa
fOrma, a síntese absOluta da economia; do direito e da ética.
O Estado, ou seja a Pólis aristotélica, fUndamenta-se como
a estrada comum paia reunir os homens e os conduzir nabusca incessante do bem·estar de todos, respeitada a sua liber·
dade, que a ordem económica e jurídica devem garantir.
O humanismo corno alavanca, a vontade_[érrea_de trabalhar e de construir melhores caminhos para meus concidadãos,
teril sido a marca i'égJ~trada de meu afeto por nosso Sergipe,
_por nossa- querida Aracaju. Aracaju, cidade-menina vestida
de sol, como um dia~ definiu, poeticamente, o ex~govcmador
Luiz Garcia.
--0 Poder político só se completa quaridO destina-se a suprir
os vazios de um objetivo ·maior, em outras palavras, o bem
comum. Laborar COIJl objetivo é ter um norte, como sublinhou
Bernard Shaw, em uiri dos seus magníficos erisaios_. Para Cristo
·'à bússola sempre foi o amor, sentimento que se exterioriza
do fundo d'alma, confessou o bispo Fulton Sheen, de New
Yofk, mim dos seus sermões dominíciais, na Catedral de Saint
Patrick.
LIÇÕES DE VIDA
É de Glauber Rocha, meu ilustre çonternporáneo da agitada vida universitária da Bahia da década 60, cineasta de
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idéias brilhantes. plasmadas em--fita de celulose. a garantia
ta os sonhos mais grandiosos, as idéias mais geniais, se não
de que as lernbral)ças em nossas mentes não passam de um
forem seqüenciadas por uma ação firme e decidida. "Lições
verdadeiro movietone, aliás, é assim· que vejo, nu-m telarice
de vida Se aprende na viVêncía da própria Víd;,i'', como dizía
de imaginação, tumultuado de imagens e de fatos de minha
o poeta Drumond de Andrade, imortal na sua grandiosidade
de criar.
vida, o que desejo expressar hoje aos meus çolegas de Academia.
E foi incentivado pela firmeza e determinação de meu
Como Champion, na veidadc, aprendi muito-Ouvindo
pai, um exemplo de dedicação ao trabalho, e a quem Aracaju
como cidade, tanto deve, pelo_seu pioneirismo, que, acalorado
a conversa dos homens. Meu pai, construtor João Alves, levava-me, quando criança. pclos.bairros·cte Aracaju, transmipelo entusiasmo contagiante de tantos trabalhadores humildes
com quem convivi, dos quais sempre recebi a forÇa telúrica
tindo-me no natural gesto de segurar-me pela mão, a sensibilidade de quem pulsava amor por essa terra tão querida, onde
de mãos que a lida diária-entumesce e enCouraça, optei, logo
nasci' e que aprendia a amar. Até a altura do Bairro Santos
cedo, pela arte da construção, tornandoMme Engenheiro Civil
Dumont; da zona sul, limitada à época pela Fundição, Carro
pela Universidade Politécnica da Bahia.
Quebiado c Apicuns, -aos fundos da Igreja de São José, ouvi,
Da minha passagem pela Universidade da Bahia ficou
muito mais do que a marca d_o aprendizado técnico-profisconversei, ConVivi, Cóni pedreiro-s, ·ajudantes, mestres de
obras, carpi nas e marceneiros. sempre cOmo um igual, procuSíonal, pois aquele período foi o melhor e de maior aprofunda~
mente de minha cultura humanística, de minha opção pelo
rando aprender, aprender sentindo seu modo de vida, absorvendo os influxos de humanidade, sempre tão à mostra na
social, e, sobretudo, de urna visão mais racional do cristiagente humilde que fala o que sente; foi dessa forma que sedinismo. Na realidade, meu sentimento cristão foi-me incutido
desde a mais tenra infância, pela minha querida mãe, Maria
mentaram-se em camadas cada vez mais densas os sentimentos
de humanismo, que, por certo, direcionaram o meu destino.
de Lourdes, que, com sua ternura e sua identificação com
Posso afirmar, sem-medo de errar, que foi dessa fase
os mais humildes, seria o contraponto da minha personalidade
ao pragmatismo de meu pai. Mas, a bem da verdade, seria
da minha vida, conduzido pelas mãos de líder forte do construa participação na JUC - Juventude Universitária Católica
tor João Alves, misturado aos operários. da construção civil,
-·que me proporcionaria intimidade com os grandes pensapelos canteiros de obras da periferia da minha querida Aracaju, que aprendia as principais lições -de vida, lições que
dores cristãos, da mesma forma que a intensa participação
moldariam de forma definitiva a iniriliã. personalidade. Foi
na política estudantil me induziria ao aprofundamento da filonesse período, também, que percebi que a engenharia era
sofia, da sociología, da história e da economia. Seria neste
a minha vocação, e quaisquer que· fossem os destinos da minha
ambiente, tão enriquecedor quanto febril, que os caminhos
vida, só poderia realizar-me plenamente sendo um eterno
de Deus me aproximariam daquela que iria marcar todos os
gráhdes passos da minha vida desde então: Maria do Carmo,
mestre de_ obras. Foi seguramente nessa época cj_tie senti nascer
em mim,_ainda que indefinidos, os primeiros sentimentos de
companheira, amiga e grande amor da minha vida. A. partir·
inconforrnismo pcilêi injusta divisão de_ classes sociaiS em nossa
dessa fase da vida, passaria por uma verdadeira metamorfose:
sociedade, e, mesmo sem vislumbrar como, tinha plena consaliaria ao meu espírito, moldado pelos princípios da objetividade, tão- obcecado pela racionalidade, pelas ciências exatas,
ciência e convicção de que haveria, em algum dia futuro,
de ser um agente para ajudar a moldar as bases da construção
por Uma cultura que privilegiava apenas resultados claros e
lrisófiS.rTtáveis, ·a urna outra= faCeta que câflciliaria os sonhos
de .uma sociedade mais desenvolvida e sobretudo mais justa.
e as realizações do espírito. A partir daí. nunca mais seria
A emulação_ familiar humilde, serena-e digna, o calor
o mesmo·.
humano dos peões construindo casas. derramando suor na
Dois outros panos de fundo influenciariam grandemente
água da mistura do barro, areia c cimento, enxadas e pás
firmes nos músculos retesados, mas. também, oS banhos de
a formação de minha personalidade: por um lado,,a Bahia
vivia sua fase de ouro das artes, sob os influxos do grande
mar na praia do Bairro Industrial, o fut..::bol nos_ campinhos
reitor Edgar santos, um verdadeiro mecenas, fundador da
do Bairro Santo Antônio, Onde nasci e me criei, as matinês,
Escola de Teatro e da Escola de Músicos da Bahia; por outro
as retretas, a emoção da primeira namõiãda, os estudos em
Sergipe, a Bahia, o fervor estudaiitil dos a-nOs iricendiários - ladO, era Um período de intensas agitações políticas, de r.iína
fase pré-revOlucionária, no início da década de 60. Desse amda década 60. são" lembranças sãborosas, já marCadas hoje
biente febril ficaram-me duas características marcantes: um
por um doce sentimentO -de saudade, urna emoção indescridevotado amor às artes, especialmente - além da literatura
tível. E, sobrelevando-se a tudo isso, a .cristãiiz3ção de uma
-pela música e pelo teatro, e uma intensa preocupação pelo
enorme devoção pelo trabalho, uma ternura incomensurável
sodã.l, que anos depois viria- a: germinar em uma- pulsante
por Aracaju, pela minha gente, pelo nosso Sergipe, pdo NOrdeste, pelo Brasil.
e incontida vocação política.
Constiutor, meu pai seniPI-e prodamou-se um mestre -de
EM DEFESA DO NORDESTE
obras. Sempre e::. tive nas suas construções, quãndo- cricinça
e como jovem, nãci na -cõmôda posiçãó de filho do dono,
Revelo - Deus me perdoe a imodéstia - que gosto
quando me rotulam como um obcecado pela viabilidade do
mas assumindo funções as mais variadas, tais como-desenhista,
Nordeste, diria mesmo, razão principal de minha vivênCia
apontador, e até muitas vezes com_o motorista de caminhão
que eu dirigia pelas ruas de Aracaju, transp_ortando barro,
política, da minha luta intelectual, de meus escritos.
areia ou pedras.
- --Certa vez O ecoilomis~ta Celso Furtado identificou de forma insofismável um raciocínio que deveria ser colocado em
A outra grande lição que me ficou dessa quadra da minha
destaque na sala presidencial do Palácio do Planalto: se a
vida é que não há trabalho inferior, todo trabalho é nobre.
Aprendi a cultivar uma verdadeira devoção pelo trabalho.
história nos pedir conta, em algum dia futuro, a todos nós
brasileiros, das oportunidades que aproveitamos ou perdemos,
e aprendia que nada poderá ser conquistado sem muita luta,
sem muita determinação, sem muito trabalho. De nada adianl_ii luta para edificar a Pátri8. com que sonhamos, será para
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o Nordeste que se voltará nosso pensamento; lá. ter-se-á consumada nossa derrota ou vitória.
A viabilidade do Nordeste pode ser constatad.aJacilmente, quando sabemos que até o fim do !iéculo passado, tínhamos
a maior renda per capitado país, a melhor c maior agricultura,
além do mais avançado parque industrial. Quando anãlisamos
hoje as cau~as da diferenciação do graU de riqueza entre as
populações da região desenvolvida do Centro-Sul e do Nordeste - ocorrida no decorrer deste século - verificamos
que as razões foram merios por questões -climáticas e ~uiito
mais por questões políticas e económicas. Ce~r't;a vc~. nUma
reunião tia Sudenc, em Montes Claros~ Minas Gerais, o ~titão
governador daquele Estado, o inesquecíVel Prcsicte'nte:. Taocredo Neves, afirmou de- forina ·caté_goric~-e--ddinitiVã.: uma
democracia estável não pode convinr com extrema desigualdades de renda e bem-estar social entre as pes."i'oas e as regiões,
e concluiu: "O Nordeste é uma das matrizes básicas da cultura
nacional, e o nordestino não pode ser considerado um cidadão
de segunda classe no país que ele ajudou a forjar.
Teses deste quilate não poderiam estar ausentes num
discurso, mesmo cm uma reunião solene de. posse da Academia Sergipana de Letras, a_té porque "o.-pensament.o e a -ação
nunca se_.dissociam", seja· na rncD.t.c do empresário_ ou do
político, ·seja na nicnte. do artista Ou -do poeta, sempre em
processo contínuo çie geração e de produção.·
O soCiólogo R.M. Lewis acusa que uma crença cega e
sem fundamento é o que existe de pior, 'pois, segundo ele
é necessário que nossa fé seja real e consciente. Insisto em
que os recursos nece-ssários à redenção do Nol:_q_est~ não_ cxtr;:tpolam a valores compatíveis com os limites mínimos de sacrifício essenciais aõ enfrentàmcntb de -um grande desafiQ. E
com sucesso assegurado: Mais do que~ uma fé., ela .é·- uma:
defínitiva certeza baseada em_ estudos, avaliaçõ:es, projêtospiloto, experiências positivas.
oEs-sa ação em favor do Nordeste distende~se-a todo o
Brasil, pois enquanto se incorporariam ao rilertado consumidor mais de 40 milhões de habjtantes, eSses brasileiros encontrariam condições ideais d.e trab;llbo, de formação de uma
classe média sólida, exatamepte numa _região onde ainda hoje
sobrevive-amargamente ma:ís de SOo/c.da miséria absoluta do
país. E o que se constitui ao-mcsmb;tempo ·em um desperdíci?
e em uma pena, é que esta enorme massa da população que
está alijada do processo econôrnico '--no Nordeste no máximo
25% infcgra:m õ-mercado de consumo- formaria um pujante
mercado interno, maior do que qualquer país· da América
Latina, à exceção do México. COmo se yê~ n(?sS'o pafs_, de
forma perdulária, desperdiça tamanha viabilidade, quando
sabemos que não há economia desenvolvida sem a priorização
do mercado interno, a ·exemplo do que ocorre-com os Estados
Unidos, c até mesmo com o Japão, que. apesar de ser conhe~
cido pelo seu perfil exportador, produz 85% para consumo
interno. Para que alcancemos êxito neste caminho para o
Nordeste brasileiro,_ba_sta nos inspirãrmos nas lições da História, e estabelecer os. parâmetros e os direcjooamento~ ~serem
trilhados, o mais rapidamente possível, porque já demoramos
demais. e agora há pressa, precisamos correr; para salvar
vidas, para salvar nossa Pátria.
Há um exemplo, uma lição e uma conquista grandiosa
que é imperioso relembrar. Roosevelt, na década de 30, enfrentando a mais grave criSe do capitalismo mundial, estruturou as açõcs de um programa, que denom_inOu-- de New Deal,
montando-o s.ob d_uas poderosas vertentes, visando combater
as desigualdades de renda em seu país. enfrentando-as em
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dois fronts: entre classes. pois àquela época mais de 60 por
cento dos_ traha_l_ha_clor~s norte-arn_çric_anos g~nhavam menos
do que_ o sã.lário míniQ19, c entr(!; regiões. transformando o
$ul e o Oeste. mi!:ieráy~i~ em um grande mercado consumidor
para as indústrias_ do Leste. Hoje, graças a essas ações, o
então miserável Oeste é a região-de economia mais dinâmica
.dos Estados Unido_s_, sendo a Califórnia _o Estado mais rico
9aque le país. Cumpre ressaltar que, apesar_ de_ s_emeJhante
na sua essêncíã:,_ a cl:ise enfrentada pela nação americana era
'" ainda niais grave do_ que a que ora enfrentamos. Os Estados
_Unidos. da época do crack da Bolsa tinham 12 milhões de
_CfCserllpregados, suas exportações cairam a ·um terço, num
-_-_período de três anos, 60% de se,us tra,balhadores ganhavam.
meno_s de um salário_ mínimo e suas. regiões oeste e sul eram
mais miseráveis qu·e o nosso Norde.stc. No entanto, não fa}taraOl a vontade política, a deciSão nacional e muita determinação para se alcançar uma total re_v~rs"ão.~desse quadro, implemenian,do-se umã profUrida transforma_.çãO ~strutural quelevaria a Estados Uní_9os_ à lideranç,a e-cpn_ômica do mundo_ moderno.
· -) '---Insis~o em a_fir~ar· q~e este ex;e.mplo histórico~ fruto da
tenacidade dos n_prtc-apl.ericanos, guarda uma profunda e íntima analogia com ·a-ãtual situação_ braSileira, a viver corri os
p'ercalços de uma cruel distribuição de rendas, c com o País
angUstiado diante da_disparidade entre a riqueza do sul privile_giado _é a vergonhosa pobreza do norte, estorricado e carente.
-' ' Em documento hiS_tóríco sobre a viabilidade _do Nordeste,
que, pela generos-i'dade de todos os goVernadores da regiãO,
tive a- honra de _ser o relator, sugeri ao então presidente eleito
- ~Tancredo NeveS-uffi_elenco de soluções para a região nórdes"_ti,na, entre as quãiS a irrigação de 1,2 milhões de hectares,
que· iriam gerar 2,4 rtülhões de empregados, muito mais do
· qUe -o total absorVido por toda a 'indústria automobilí~tica
·do Brasil. Demo"nstrei que o investimemo ern_ tal proJeto,
. ---à base de dqis. Qilhões d.e dólares anuais, em quatro anos
."_seguidos, representaria apenas 0,5% do PIB nacional, que
.-é·.de mais de 400 bilhões de dólares. Hoje, a título cbmpa- ra-tivo, a Índia investe 7% do seu PNB n.a prodUção de alimen- tos pela irrigação e sua Revolução Verde tornou-se_ um exem- pio para o mundo. Uma providência dessa natureZ;a repre-_sentarja um processo autoindutor de desenvolvimento nacional, durante e depois de sua ex_ecuçãQ. É que, durante a im- plantação_dos prójétàs de irrigação, a _aquiSição de tratores,
caminhões, equipamentos pesados, adutoras, etc., iria fortalecer ainda mais as indústrias do sul, que seriam as grandes
-produtoras dos equipamentos demandados, _aumentando, portanto, a circulação de_riquezas. E, depois da Implantação desse
programa estaria-n'ã.ttiralmente criada uma nova classe rural,
que intégrar-se-iã-à Nação_c_omo dinâmíco mercado interno
. consumidor de bens de dive_rsas origens, como eletrodomésticos, carros de passeio ·ou de sCrviço, todos fabriCã.dos no
sul.
Talvez seja ape·nas um seguidOr modesto, embora intimorato, de altaneir_a!:i_ figuras nacionais que bem dimensiOnaram
a prohlemática do Nordeste para o contexto sócio-ecOnôiníêo
e político do Brasil. Uma delas, o nosso querido Presidente
José Sarney, em cUjO Governo tive·a hoitra de se_r Ministro,
afirmou, em históridfsõlenidade, no dia 1~ de abril de 1985,
ao _assin_ar o Projeto Nordeste:·como brasileiro e como nordestino, tenho uma grande "relícldade e uma graõde iesponsa- bilhlade em assinar esse grande projeto. Não é mais um projeto
para o Nordeste, mas um -programa -de --redenção da dívida
do Pais para com o-seu povo.
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Perdoem-me, senhores acadêmicos. focaliz3t; temas tão
pragmáticos-, tão terra à terra, tão péS no chão, para plenário
tão nobre e erudito, mais ·afeiçoado às grandes discussõ_es
no campo sutil das idéias intelectuais. É que a defesa dessas
teses elementares, mas, sobremodo importantes, representa
a grande inspiração de minha vida intelectual, através de inúmeras conferência_s. artigos, rionuncfarricOtos --nos mais variados auditórios. debates, e, ainda,_ ql!-atro livros que publiquei,
e, por via de conseqiiêriCiã, no instante em que sou generosamente ungido membro da Academia Sergípan de Letras, teria
o d~v~r. o compr?~isso pes~pal de tralé~l~s à baila_, até porque
só assim me sentma autêntico.
--CULTURA E DIPLOMACIA
Similitude ou coinCidência a c3dei"fã_--h~ 22 que: a ·pa'rtlr
de hoje, passo com honra singular c emosiasmo e-rúódOnado
a ocupar, tem como- Patrono o BacharCf Martinho Cezar da
Silveira darcez. Filhó "c{o Dezemb~arg~dQ~- Manoel de Freitas
Ceza:r GãrceZ, e-o. Clara Julia da Silveira Garcez Martinho
Garcez nasceu no EngenJ"ló Comendaroba-, MuniCÍpio de Laran_jeiras, a ~O de no~e·~br? de 1850. -~e_z·,s-~tis estudos preparatónos no Rio de Janeiro nos Colégro~.- ''Santo Antonio" e
"Vitória", sendo ap~o_vaçlo com distinÇaO em diversaS matérias. Colou grau em Bacharel de Direito na Faculdade de
Direito do Recife, em 1872. Um dos.seU·S·professores, o Dr.
Tavares Bclfort, entusiasmado com a· _capacidade intelectual
de Martinho Garc"ez~- inci:ntiVoU-ó --a-'ddender tese concorrendo a uma cadeirã- riã F.iiculdade. Noifteado promotor da
conrarc·a -de LaranJeiras;-em lo de fn_a_l.ci '9-e 1874, o jovem
advogado voltou a 5.._ergipe a fim d~ ~xercer seu cargo_ de
promõtor. Já a 13 de jUlho daquele mesmo ano, o Dr. Ma,rÜnho Gartez foi nomeado Juiz Municipal de Órfãos dos Termos Reunidos de Campos (Tobias Barreto) e Lagarto.
A 23 de outubro de 1875 foi transferic;JQ para o importante
term? de Juiz de Fora, em Minas Ger_ajs_; preterindo "fOrtes
candidatos apoiados pela bancada mineira nas duas casas do
Parlamento Nadórüi.l. Lá, o ilustre sér_gij:>ano soube impor
sua cultura de leis e sua competéncia d~ magistrado. a tal
ponto que, ao concluir o quadriênio-em 1878~ o fôr6 da tradicional cidade mineira con·cedeu-lhe a m3ls signifiCàtiva _mini.::
festação de apre-ço, até então feita aos seus juízes, ofereCendo-lhe uma artístieá -pena de ouro cray_~jãâa de brilhantes,
com a seguinte dediCatória: "Ao Juiz probo, ilustrado e talentoso, Dr. Martinho_ Cfzar da Silveira G3icfz, homenagem do
fôro de Juiz de Fora - 1879". Outro gesto de carinho; o
mesmo fôro c a Câmara Municipal de Jui.i de Fora dirigiram
ao Governo Irnpcri,al um pedido formal pará a sua recondução.
Embora dignificante·. o Dr. MartinhoGarcez resolveu dedinar
do convite, visto que Sentia-se constrangido por essa ação,
embora generosa; potênf partida de um partido que lhe era
adverso. Abriu, entáo-, um escritório em' Juiz de Fora e dedicou-se à vida forense já que, identificado com o meio, gozando
do mais elevado conceito por seus dotes morais e intelectuais.
encontrou na cidade minei~a. campo largo pata exercer com
-------~
proveito a sua atividadC.
Em 1880 transferiu sua residência"-Para a cidade de Paraíba do S_ul, onde conquistou grande destaque como advogado.
Em 1888 passou-se para a capital do Império, onde consa__
-. __ _
grou-se à advocaciã e ao jornalismo.
O Dr. Martinho Cezar da Silveira· Gafcez foi político.
Em 1884-1877 foi Deputado Provincial po"rSergipe, presidente
do Estado de 1896-1899 e SenadocFedera1 de 1900 a 1908.
Como Senador fez parte da Comissão d-e Legislação e da
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primeria "Comissão Especial do Senado" para rever o projelo
do Código Civil"votado pela Câmara dos Deputados.
o patrOI)-0 da cadeira 0° 22 da Academia Sergipana de
Letras teve. uma vida notável. Membro do consagrado Instituto da Ordem dos Advogados Br_asileiros, o Dr. Martinho
Cezar da Silveira Garcez foi lente catedrático de Direito Civil
e Diretor da Faculdade d~ Direito "TeiXeira de_ Castro" do
Rio de Janeiro, desde a sua fundação em 1914 até 15 de
fevereiro de 1915.
Como jornalista dC renomada, o Dr. Martinho Garcez
foi redator chefe da revista acadêmica O Movimento, Recife,
1872; de O Dia, Rio de Janeiro, 1889-1901, jornal do qual
foi depois proprietário; diretor do Cidade do Rio de Janeiro
e seu redator chefe, na ausência de José do Patrocínio, de
1891 a 1893; fundador, áiretor e redator chefe do Correio
da Tarde, Rio de Janeiro, de 1893 a 1895. No O Dia fez
campanha contra a centralização administrativa das províncias
e, no Correio da Tarde, em favor da eleição do Presidente
da República. São inúmerOs e por demais importantes os seus
- manifestos e artigos publicados nos jornais de Sergipe, além
de projetes e discursos proferidos quando Senador, redação
de mensagens dirigidas à Assembi~ia Legislativa, .além de
importantes juízos jurídicos, rep1:1tados CO}p.O peças orientadoras do mais puro Direito.
O Dr. Martinho Garcez foi essencialmente um diplomata
na sua vida política, marcando a nossa história como uma
liderança máscula, pela habilidade de promover o entendimento político, sempre com extraordinária sabedoria.
Há, por determinismo histórico, uma necessária adequação entre a pessoa e a épota. Nem todo homem convém
a todas as horas. O gênio pode surgir cedo demais ou tarde
demais. No Século X,John Stuart Mill teria morrido desconhecido. Cromwell e Napoleão precisavam de suas revoluções,
o General Grant de sua Guerra Civil. Segundo William James
·~o gênio precisa estar adaptado às condições receptivas do
momento''.
O Dr. Martinho Garcez, patrono da cadeira n" 22 da
Academia Sergipana de Letras, foi um político de alta sensibi_lidade. Homem da sua época. brilhante jurisconsulto, com
trabalhos notáveis na área jurídica, como, só para para citar
um exem-plo, sua obra "Nulidade dos atos jurídicos" em dois
volumes, que foi premiada pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, ao completar se_us 50 anos de fundação.
O Dr. Martinho Garcez foi um líder político no momento
certo em nossa história. Quando terminou o seu governo no
Estado de Sergipe, achando-se já na Capital da República,
recebeu de seus coestaduanos ali residentes uma riquíssima
coroa de ouro, cravejada de brilhantes e rubis com uma significativa- dedicatória: "Ao imortal pacificador da família sergipana Dr. Martinho Cezar da Silveira Garcez, homenagem e
gratidão do Estado de Sergipe".
A ARTE É A POLÍTICA
Há. Sem dúvida, uma difE:rença fundamental entre o processo criativo na artes e na cíência e o processo criativo no
exercício do governo. No primeiro caso não há preocupação
com o fator tempo. A ciência e a arte não admitem pressa.
Já o ato de governar tem de estar sempre levando em conta
o relógio. Segundo Roosevelt" "o estadista é a vítima da
emergência, o prisioneiro das crises e, mesmo em períodos
tranqüilos, o escravo dos prazos fatais''. Ele deve muitas vezes
aproveitar as idt!ias antes da hora apropriada, e usá-las indiferente às conseqüências. Pior, o governante não raro Se de-
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fronta com situações em que, se esperar muito para ter abso-

luta certeza dos fatos, pode perder a oportunidade de controlá-las. HQuando o objetivo da ação é muito grande" - - disse Henry Kissinger,-ein recente-conferência no Rio de Janeiro-.;..;.... "os conhecimentos em que ela deve basear--se são
limitados ou ambíguos. Um exemplo: em 1936, ninguém podia
saber se Hitler era um nacionalista incompreendido ou um
maníaco. Quando se teve certeza, milhões de vidas já haviam

sido sacrificadas".
O -político, segundo Tocqueville, deve aceitar tão somente
os prazos fatais, mas, também, o meio que o envolve". A
dialética do compromiSso, pelo menos nos regimes democráticos, -é o que prevalece em todas as situaçQes. Enquanto
os artistas e os cientistas recusam o compromisso, vão-adiante
por conta própria e apostam no consentimento do futuro,
o político no exercíCiO âo cargo público, precisa do con·sentimento agora, para poder realizar alguma coisa. O cientista,
o artista, o homem de letras, têm tempo e espaço;-o governante
muito pouco ·de ambos. Freud corretamente colocou o Governo, juntamente com a educação e psicanálise, em sua lista
das três profissões "impossíveis-.', aquelas "em que a pessoa
não pode ter certeza antecipada de alcançar resultados satisfatórios''.
Nas artes, o inovador só t_em que convencer uma pessOa:
ele mesmo, enquanto, no Governo o inovador deve -persuadir
outros a mudarem de idéia, e a mudança é sempre ameaçadora
para todos. ''0 reformador'' segunª-o Maquiavel tem inimigos
em todos aqueles que se aproveitam da velha ordeM, e somente
tíbios defensores naqueles que pensam se aproveitarem da nova
ordem; esta tibieza resulta em parte do medo dos seus adversáriOs, e em parte da incredulidade do gênero humano que não
acredita em nada que é novo, até qUe tenha plena consciência
da sua realidade".

OTIM!SMO E DETERMINAÇÃO
"Jamais se deve perder o ânimo, o ardor cívico, quando
as esperanças se robustecem no alumbramento da aurora dos
novos empreendimentos, pois o tempo não é nunca uma ameaça, quando ainda se sente o despertar da vocação, a persistência
apaixonada, o labor cfvic_o-espiritual a um ideal, que construirão instrumentos integrantes da atividade que não deve
fenecer, porque é seiva e alento do próprio espírito de luta'';
são palavras candentes e determinadas de um nome imortal
das letras sergipanas: José Augusto Garcez, a quem tive a
honra de agreciar com o maior galardão do Municípió de
Aracaju, quando seu Prefeito, em 1975, Medalha e Diploma
do Mérito Cultural Inácio_ Barbosa. e que é o meu ilustre
antecessor na cadeira n" 2-2 da Academia Sergipana de Letras,
cujo assento hoje assumo com_ indescritível e emocionada alegria e orgulho.
Se uma qualidade, dentre muitas, desejasse ressaltar da
fecunda personalidade de José Augusto Garcez, que notabilizou-se por sua dedicação aos livros, aos arquivos, aos museus,
e aos movimentos culturais de conservação e_<;ljyulgação de
nossas raízes históricas, Seria o seu entusiasmo e a sua tenacidade, impulsionados por um otimismo rutilante e, não corro
risco de afiança, Verdadeiramente transcendental e atávico,
o otimismo seria o corolário de s.u.a.majestática figura. Exa. minar_ a _obra e estudar a personalidade do escritQr José Augusto Garcez nos remete a compreender a importância entre
o amor às letras e o determinismo_ pela cultura, revestidos
pela ternura imensa de um amor acendrado pelo nosso querido
Sergipe.
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José Augusto Garcez Nasceu na antiga Usina Escorial,
município de São Cristóvão, em 19 de agosto de 1918, filho
de Silvio Sobral Garcez_ e Carolina Sobral Oarcez: Foi -casado
com sua admirável companheira e_ incentivadora D~ Isaura
Santos Pereira, tendo duas filhas. Dr• Sílvia Carolina P_ereira
Garcez Arag"ão e Isaura Augusta O.arcez Mendonça. O jornalismo, a literatura e_as artes foram a razão de ser da vida
de José Augusto Garcez, mas, aos s.eus amigos e à esposa
e às filhas, ele sempre garantiu serem elas suas musas e seus
grãndes amores: _.
_
A atividade literária do_ escritor José Augusto Garcez é
vasta e preciosa. Desde cedo, _Garcez inicia_ a_ sua__ atividade
jo-rnalística, da q~:~al sempre se orgulhOu, com particUlar deVo-__
çãó. De 1948 a 1972, quando maior foi a sua produção literária
e a_sp.a contribuição.à cultura sergipana, José Augusto Garcez
nl.ãnte:ve, às suas·c::xpensas, pagando horário de rádio, com
d~nheiro do própriO.boiso. o tradicional programa ''Panorama
Cultural", mantidq_no ~r até 1965_; é ne~te período que Garcez
fund~ ~ mantém Mu~u.s, Bibliotecas _e Arquivos da mais alta
Significação histórica_ Cultural para a preservação das raízes
culturais de Sergipe. Em 1953, José AUgusto Garcez fundou
o Movim~nto Cultlv_ál de Sergipe, COntando com mais de
50 pUblicações com diYersos títulos., .. , ~ -.
Ohnortal J~ j\.ugusto Garcez tomo.u posse na Academia
Sergipana de Let;as no dia 15 de novembro de 1972. Faço
minhas, neste mOmento,. com a_J.na_is profunda sinceridade
e admiração, SUílS palávras naquele dia: respeitar a tradição
acadêmica sem a :n,ecessidade das agp~ssivas contentaç~es e
de renovar as técnicas de inconfidênc,as, para unidos realizarmos a obra pr<Weitosa e imperecível, dispostos, caso necessário,
a brandir o gládio fulmíneo da luta literária, reivindicando
um direito líquido e certo, contra a iriutilidade do marasmo
proviciano".
Asseguro-lhes, fOmo o mais novo.membro da Academia
!?~rgípana de Leii:as, _que "não tenciono ostentar o laurel no
anonimato, na ociosidade, no silêncio, no indiferentismo, reconhecendo que ainda não foi formulado no País uma politica
de desenvolvimento _cultural", como l~mbra José Augusto Gar~
cez, reportando-se__a pronunciamento do mestre e escótor
Afonso Arinos de M~lo Franco. Não podemos e não devemos
ficar estáticos.
·
Pesquisador, na acepção mais -abfangente d-a palavra, o.
escritor. poeta, jomalísta e historiador José Augusto Garcez,
afirma em seu livrp. O Destino da Província:
"Fazer história é penetrar nOs arqUivos, nos livros, nos
documentos antigo.s~ acompanhando-os com absoluta imparcia~
lidade e trazendo à luz da publicidade as perólas encontradas
dispersas no incom,eSurável oceano da historiografia."
A contribuiçã~ de José Augusto Garcez à cultura de Ser~
gipe foi bem maior do que a perene e vivificadora ação estirou~
!adora do "Movim~nto Cultural de Sergipe", que ele fundou
e dirigiu, com irradiante e possessivo carinho e empenho pes~
soal, vindo a alcançar expressões, apoio e solidariedade entusiasmada de todas as partes do Brasil. O poeta de "Invasão
das Estrelas'' recebeu citações encomiásticas dos maiores auto~
res e intelectuais dQ País inteiro, das quais tanto se rejubilava,
como a de Luis da Ç;i111ara Cascudo que testificou: "tivéssemos
__ nós um Garcez desses, multiplicado pelaS unidades federativàs
e o nível seria outro, vivo, alto, animador".
Espírito indôrilito, José Augusto· Garcez, foi jornalista
atuante, e um radialista especial, pois, conseguiu antecipar-se
ao Museu do Som e Imagem, gravando em nosso Estado,
através da Rádio Difusora, hoje Fundação Aperipê do Sergi-
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pe, poemas. crônicas e produções literárias das mais destaReferir~me às lides políticas de governante. sempre homenageado pela confiança _dos coestaduanos, faço-o tão somente
cadas per!;.Onalidades das artes e das letras em Sergipe: Durante 20 anos marC:Ou presença na Academia Sergipana de
como expreSsão espontânea de uma auto.;determinação polítiLetras, mima convivência onde sempre- revelou permanente
ca, confissão de fé pública que me anima e _estimula ao trabapreocupação com a aquisição de uma s_ede própria para esta
lho, num labor de sol a -sol, dedicação inttgra,l e busca obstiCasa maior da cultura c da intelecJualidade sergipanas~ _- -- ---- nada de_ realizaçõe-s que atendam aos anseios e perspectivas
do povo de Sergipe_._ E, m_~Sf!lO em função da alta relevân~ia,
fora-do meu Estado, como Ministro do Interior, foi gara SerHUMANISMO E AÇÁO POLITICA
gipe que minhas vistas sempre se voltaram.
O ffiósofo gíego-Zenão de Eléia fez c~rta- yez_uffi r~ci9··-Mesmo na dimensão de um cargo que estendia de froncínio--sensivelmcntC-definitivo; '"-se um ViajaÜte éánii'rihãr apC-nas a metade do que tem de andar por dia, nunca: poderá - teira a fronteira do País. transferimos as proveitosas e positivaS
experiências de Sergipe pãta o Brasil, ma:s, do acervo de novos
chegar ao destino final, já que sempre faltará a metade a percorconhe_cimentos e.experiências adquiridas naquela missão,_ as
rer". Da mesma mancfra, talvez nunca -pOsSàmos ·atingir b
pérolas guardei com especial carinho para a terra-berço de
conhecimento niáximo a respeito- de qualquer coisa, mas sem;..;
minhas raízes _e dos meus amores.
pre podemos dar um passo mais para-perto-de urna -compreen--·--Para.Henri Bergson a última c_erteza_do homem não devisão perfeifa de qualquer fenômemo.
va-daquilo que ele percebe empiricamente. nem daquilo que
Circunscrito às nOssas tealidades, minh·a decisão pela vida
concebe intelectualmente, mas sim daquilo que ele vive intipública com atuação pOlítica surgirià. exatàmente de minha
mamente. Ou usando sua frase preferida "os fatos são a nossa
forma-ção familiar cristã, eivado por sentin1entos de_ trabalho
realidade".
e de ação que, no metf entendimento, conforme já afirmei,
DEMOCRACIA E POLÍTICOS
é o único caminho para a realização do ideal de minha vida,
buscando os objetivos-dc servir à minha gente·. É concehú3ç'iio
'>'Ff~. inai"S de' uril?; dêi;adâ que Õ BraSil vem·, de forma
quase unânime de sociólogos e hist9riadorés_ que_ a política
cada ·vez ·maiS a~ritliàdá.'séndo "asfixiado por uma violenta
é urna atiVidade que funde a sua vivência,- o perisafuerlto- e -~- crisé_"'e'OOi16nUCa.:·'cujo's"teiitáculcis poderosos, representados
o agir, resultando daí, dess-e-exercíCio iutegfado; oS re~ultid§S- - poiürrüi"íitfl.aÇãO CieSCente· é íricOritrOlada, agravada por urna
periculosa recessão, está levando nosso País a um poço fundo,
que levam à sociedade o atendimento de seus interesses cole tivos. Sabemos quantas atividadcs e obras litC'rárí:is fOram pro~
sei:n luz, engolindo no ventre negro de suas entranhas a melhor
duzidas por grandes políticos, corno Cézar;'Mirabeau, Napo~
seiva de nossa gente, aumentando os índices de desemprego,
de mortalidade infantil, de analfabetismo, de fome, miséria
leão, Churchill, de Gaulle e tantos outros, revelando-lh~s o
irrefreável ardor pela pfoduÇa:O-ü1teTeCtua~. -- e de perplexidade. Literalmente, estamos despencando ladeira
Nunca imaginei, volto a repetir, reç~b,er_.Q-nié_rito:çl& 14!1- . ,. abaixo na direção de um despenhadeiro que poderá levar-nos
rea acadêmica, até porcJ.ue as minhas aventuraSTftifáiíàS,sem-. a úma éclosão social de resultados imprevisíveis.
É.verdade que este desfecho tem sido contido, por urnpre foram essencialmente pragmáticas_, dir:~çioriã:das àçQnvicção maior de que a política é um alargamento de horizontes~
lado pela plena consciência da (!mpla viabilidade e_conómica
atravês da qual, pelo alcance de sua amplitude, poderia colido nosso País, e, por 0utro, pelo espírito extremamente correimar o objetivo maior de servir o meu povo.
liador e complacente que caracteriza o povo brasileiro. Mas,
o que é ainda mais dramático e lamentáVel é que para piOrar
Quanto maior o desafio, mel no s_abor d.a vitória", segundo
sublinha Oswald Sprengler. no seu famoso f!vro "De_cadência
este precário quadro econômico-sot:ial sobreveio a crise moral
qUe sé abateu sobre nossã Nição;súb o manto negro da cordo Ocidente":FOram difíceís.Os priffieiràS paSS:ó.SdO Prefeito
de Aracaju, no período de 1975 a 1979, minha priineira função_
rupção desenfreada e de todo tipo de agressões e violências,
que despertou a consciênçia dVicit dos brasileiros. que eXigiu,
pública, à qual fui levado pelas mãos honradas do então Governador José Rolcmberg Leite, a quem O,evo, cOnseqüene conquistou uma- graliôe vifóriã dC maióridade política no
temente, minha carreira política, toda ela plasmada no espelho
tumultado episódio dei impeachment do Presidente Collor de
Mello~
de sua atitude cívica e irioial, moáefO, liÇão património e
exemplo vivo da dignidade e de_ PI2~~~de que tanto eleva
Contudo o desdobramento do processo do impeachment
Sergipe. Depois de termos fincado as bases de ação adminispresidencial, enquanto exemplo para o mundo pela solução
trativa, partimos-para o que seríâ-a dcicre-t3.ção d3_ nl.aioridade
final encontrada, demonstrando que o Brasil já assume. pelo
de Aracaju como capital, affo"ntando seu dqce pro-vin-CianiSiTIO;
seu povo, atitudes definitivas, sem traumatismos ou abalos
atrelado tão somente às limitações de sua área diniiriU:ta; Cheia- -na o'rdein civil e no estado de direito, confirmando suas reais
aspirações democráticas na defesa de seus ideais de liberdade
de c;omplexos pro_blemas. circundada por e?'tensos manguezais.
e de cidadania, por outro lado, deixou ressaldos cruéis. DenoMuitos dos presentes estão bem lembrados das questões
ta-se em qualquer tipo de pesquisa social que há uma crescente
com terrenos de Marinha, felizmente resolvidos, de forma
descrença nos homens públicos com um indisfarçável niveladefinitiva,- graças a ato Oficial do Presidente, ErriestO Geisel. - menta por baixo, em escala pejorativa, num verdadeiro efeito
dominó: "se este é o nível de ética do Presidente, igualmente
Terrenos de Marinha, avenidas, calçadões, parqUes, ardeverá ser o dos Governadores, Prefeitos, Senadores, Depuborização, transportes -de massa, uma revolução vencida coin
tados, Vereadores etc."
a tenacidade de quem chega ao campo ·de luta com a ética
como arm:a reluzente, e um entusia-smo qoe--ã~-efervescé-nciaPSicologícamente, e até mesmo dentro do quadro sociológico do Brasil de nossos dias, há de se compreender a psique
a mocidade impulsiona. "0 Cotinguiba a beijar-te -a-fronte",
como· canta o seresteirõ, Viu-sua AracajU crêscer diante dos
popular de absoluto descrédito aos políticos, enfaixando-os
todos, bons ou maus, com o mesmo rótulo depreciativo. Este
seus olhos.extasiados, passando de cidade-me'nina para cidade
estado de espírito gera perigosos desdobramentos constituincom contornos de mulher. Num pulo, num salto, numa imPlosão.
·
do-se numa grande ameaça à Democracia.
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Há de
entendei- que o exercíCiO da-Política é a ·mais
deciSiVa âas atividades humanas, porque dela dependem todas
as demais. Queiramos ou-não, do acerto O!,! do erro do_s políti~
cos d~pende toda a sociedade. CUropfe res.saltar qu~ foi .a
classe política que promoveu o impeachment de um prestdente
que não honrou o seu cargo. Impõe-se~n?s: dist_~nte, i~c.en~
tivar a que os melhores_ dentre nós participem da pohhca.
E que o voto popular expurge os incapazes. Nunca é de,mais
lembrar a advertência de Churchill de que "A De~oc~~c~
é o menos-ruim-dos regimes''. E só se faz Democracia, pratiCando~a, tanto melhor quanto maior partiCipação alcançar.
Não deve haver Democracia sem Humanismo. Um volver
de olhos pela universidade de nosso planeta Terra vai de~cox:ti
nar-nos situações verdadeiramente esd_rúxulas, depos1tánas
de nossa maior ou menor perplexidade.
- -- . __
SObre o assunto, talvez a melhor advertência aind:a seja_
a de Bertold Brecht, sobre os indiferentes: "0 pior analfabeto
é o analfabeto político. Ele não sabe que o custo de vida, o
preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato
e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto
político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo
que odeia o político. Não sabe o imbecil que, de sua ignorância
política, nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante
e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra~
o corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais".
AS RAÍZES DA DEMOCRACIA
Diz~se que uma so_ciedade é plenamente democrática
quando_ possui um sisterila político que garanta as líberdades,
tanto civis. quanto políticas de seu povo. Em outras palavras,
uma democracia deve não somente permitir que o seu povo
escolha livremente quem o governará, mas também assegurar
as liberdades de expressão e organização que posSibilitem
a existência de uma oposição capaz de compelir pelo poder
e eventualmente alcançá~lo.._lnfelizmente, em muitas análises
do crescimento da democracia, a ênfas-e tende a ser colocada
na existência dos mecanismos eleitoraís ou legislativos que,
permitam a escolha, dando-se menos atenção às liberdades
civis_ que tornam a escolha efetivameri,te liVre.
--- -Há de se concluir, po-rtanto, que a democracia tem duas
raízes bem diferentes. A --primeira é o desejo uniVersal. que
as pessoas têm de gerir seus próprios interesses, ou que, no
mínimo, tenham opinião em ·relação a: quem administra seus
interesses. A segunda raiz da democracia moderna é o-entrelaçamento de crenças sociais e pOiíticãs-, afifiides e princípios
que assegura a aplicação universal da lei e_ da existência de
direitos_ humanos básicos. Em resumo: os interesses do _Estado
não podem sobrepor-se aos da cidadania. A democracía afirma
a digriidade dos indivíduos, seus pensamentos e seus desejos,
e pelo cânon de suas pretensões, ninguém tem o direito de
dizet ãs_ pessoas como pensar ou mesmo agir, procedimento
que amadureceu desde o século XIV, para libertar a humani~
dade dos grilhões do poder incontida do Estado e dos dogmas
religiosos impOStOS. Foi essa concepção ideológica que.ria prá~
tica aboliu a censura pública, que posteriormente considerou
impossível justificar a escravidão de qualquer espécie, ou a
tortura por ,qualquer motivo, ou a posição das mulheres, das
minorias raciais e dos grupos étnicos.
Foi a ela que deveu~se o movimento internacional dos
direitos humanos, baseado nos postulados do humanismo cristão, e, em toda parte, a esperança dos oprimidos deve muito,
hoje, a esse esfilo de democracia liberal e humanitária.
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Quando contemplamos o mundo em processo de democratizaç3o, devemos estar bem lembrados que o fadsmo na
Itália, p.o Japão e na Alemanha amadureceu em sodedades
em processo de democratização, consentidas que eStavam para
utilizar os instrumentos para livre discussão e a mobiliza_ção
de pequenos grupos. A exigência por autodeterminação acaba
afunilando a esfera dos direitos humanos, e foram tais motivos
que chegaram em alguns instantes a deter o seu dese_nvolvimento na América do Sul. Em si mesma, a autodeterminação
é úffi direito legítimo-e deve ser reconhecido, contanto que
não ameace outros diréitos.
"·
·
_ A- propósito, lembro que na última reunião da Sudene do ano de 1992, fiz um veemente pi:'ónllndamcnto contra:
o movim~nto _separatista que começa a tomar corpo no sul
do país. Inicialmente microfocos de vozes isoladas, pois, recor~
do-me bem, quando exerci o cargo de Ministro do Interior
durante _o Governo do Presidente S_arney, cumpri uma forte
atuação daquela Pasta na região Sul do País -especialmente
no Rio Grande do Sul - e essas idéias não encontravam
gll:arida junto à elite política, e muitos menos no seio da intelectualidade.
Aliás, o gaúcho é um brasileiro por opção, tendo lutado
bravamente pela cidadania brasileira, já q.ue, pelo Tratado
de Tordesilhas, seu território não faria parte -do Brasil. Mas,
hoje, as manifestações pro-separalismo- no Sul são visíveis
em váriãs frentes: em adesivoS, coloca-dos em carros, ou em
discursos públicos de Prefeitás, Deputados e até na lamentável
postura do Governador Alceu Collares.
Outra face da mesma moeda é o crescente preconceito
anti-nordestino que const_antamos no Ce~tro·Sul do País. Aqui
não me refiro àqueles marginais conhecidos na ~~prensa ~orno
skinheads, que -em bandos selvagens agridem jUdeus e norde~-
tinos. Preocupa ~me mais aquele preconceito maís sofisticado
contra.nossa região; identificado em parte -ponderável da chamada grande imprensa sulista, que não esconde o desdém
com tudo que se refira à nossa região. -Basta ver a forma
distorcida como a questão da seca tem sido tratada. Ao invés
de um sentimento de solidariedade - igual, por exemplo,
ao-·que temos em relação a eles nas grandes enchentes ~
a discussão de meios de superá-la ou pelos menos comentário
sobre alguma experiência posítiva de algum Estado, limitamse _a apresentar _quadros representativos da miséria, sem se
esqueCer de ao -laÇo_ dar u~ exemplo do~_ "aproveitador~s''
da indústria da seca. E, em meio a esses supostos aproveitadores, não se esquecem nunca de apontar um líder político
impoftante na região, de modo a identificar a classe política
do Nordestino com- o que há de mais atrasado, retrógrado,
paternalista e até corrupto do País. A idéia que se passa é
sempre do despreparo das nossas lideranças e o "peso morto"
que esta região representa para o BrasiL Quando o político
acusa-do responde ao órgão, contestando com dados que possam mostíar a injustiç{' ou equívoco da matéri_a, o máXitno
que lhe é concedido é _uma nota de rodapé, na apagada seção
de "C3rtas dos Leitc;>res".
Não adianta que se demonstre a esses órgãos dados irres~
pondíveis, como os publicados por órgão credenciado do Ministério da Fazenda - "Nordeste: Entrada e saída de Re~ur
sos, 1910-1085"-, que provam que a região nordestina, não
obstante sua pobreza, dá muito mais do que recebe da União.
Ou, para ser específic_o, que até sob o ponto de vista económico
é um bem para o Brasil possuir o Nordeste. Isto, clar?, sem
falar na nossa imensa potencialidade ainda_não aprove1tada.
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São fatos que tais que motiváril preõCU:pa~âcn;obre apre. servação dessa unidade tao necessária, que é o maior legado
que os nossos antepassados souberam -zelar ao longo de 500
anos de história, cOnstruída com sángue, sUor e luta, mas,
também com solidariedade e amor entre irmãos.
Permito-me. sobre o assunto, duas ordens de verificação:
sabemos que entre os melhores legados_que nos foram transmitidos pela colonização portuguesa: no Brasil, so_brcssaem-se

a nossa notória harmonia racial c a arraigada consciência de
nossa iritegridade territorial. Sabe_mQS_-qU.e graças, sobretudo,
a este último aspecto, surgiu aqui nos trópiCoS Uma civiliZaÇaO

especial, resultado principalmente da mistura do indio, do
português e do negro. Essa raça, diga-se a be-m da verdade,
tem dado um exemplo de equilíbrio, discernimento c serenidade ao mundo, quanto à convivênCia racial. QUando assisti~
mos a exemplos tão tristes, com C!_ cstãç a q~qr_rer na própria
Europa civilizada dos dias atuais, nos Estados Uõidos, na
Rússia e na Índia -onde se mata, ainda hoje, por questão
da raça ou credo religioso - é comoveçloramente patriótico
vibrarmos aqui no Brasil com a lição que damos ao mundo,
de interação social, de integração, de falta de segregação de
raças, de ecumenismo religioso.
_
.
·- · ~A segunda ordem de verificação nos leva a considerar
um absurdo disparatado a tese do separatisrriO n6 -Brãsil, pietendendo-se dividir o País em dois "brasís," um Brasil rico,
do Sul, e um Brasil pobre, do Norte, exatamente quando
a economia mundial se universaliza, derrubandO fronteiras,
unindo nações, mesmo aquelas que sempre foram inimigas
ao longo dos séculos, em "Mercados Comuns", formando
um trade único de trocas mercantis. É forçm~o. pois, concluir
que falar em separatismo entre irmãos, que têrrl a- mesma
língua, a mesma religião, as mesm·as tradições, é uma ilógrca
marcha contra a história, um condenável anacronismo do bom
senso.
Perdoem, mais uma vez, ao nove! acadêmiCoessa-s--úliinlas
referências fãO COntUndentes, inseridas cm um discurso que
certamcn1c deveria ser tão-somente uma te:Se intelectual. Entretanto, é que, entendo ser urgente que t_oqos n_os unamos
em um dos momentos mais graves d~ nossa história. E, cqmo
intelectuais, não temos o ai rei to dc_ficar de fofa,_ n~o p-odcffios
ficar omissos. Ao contddo, serido priVilegfãdos em saber,
aumenta-se o ônus da responsabilidade. Vale lembrar P. Drui::ker que sentencia que diferentemente de- tempos -Pãssacfos,o que difinirá o sucesso das nações no futuro, não será possuir
maior reserva de matéria-prima, de mão de obra, ou de posição
estratégica, mas, conhecimento; isto é, o conhecimento será
a grande matéria-prima a definir o sucesso ou o fracasso das
civilizações futuras. O conhecimento, pelo menos cm princípio, é infinitamente ampliável.-' o conhecimento é""ã mars "democrátiéa fonte- de_ poder,
e e por esta razão fundamental que temos que nos manter
atualizados para compreender como e para· quem flui o conhecimento, a fim de podermos participar na luta pela_distribuição
e pelo acesso ao saber. É flagrante que seja qual for ·o golfo
que separa os ricos dos pobres, os armados dos desarmados
um abisn1o maioE_separa os_ ignoraflt~s dos Instruídos, e nós:
acadêmicOs-; -que somos-os depositário-s principais do conhecimento na moderna sociedade, não temos o direito de nos
isolarmos em ilhas de saber, ao contrário, cabe-nos o dever
de partilharmos, numa ampla discussão aberta e democrática,
com: o nosso poVO, 'SObre os problemas de nossa Uifidl realidade social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
H_á !TIUÍtos ~gradecimentos a fazer, c exulta-me o coração
poder fazê-los. Um companheiro e amigo que sempre me_
acompanhou e acompanha nas minhas atividades, costuma
repétlr~--coni gCnéroSidade, ciue_cultuo a ani.izadc com verdadeira devoção, e, realmente, _considero a amizade o tem pêro
da própria vida; sem ela a vida nada seria.
Um agradecimento especial, pois, devo registrar, ao amigo_Luiz ~abclo Leite que acumula uma valiosa vida de advogado, desemb~rgado~ •. -prgfes~or, jornalista, ra,çlialista, escritor, membro desta Academia, e de tantos outros organimos
culturais, e por quem nutro uma amizade fraternal; _dele veio
o prirrieüú impulso pa:ra --que aúaVessãsse hoje, com mUíúi
honra, os gloriosos umbrais da Academia Sergipana de Letras,
superando minha reação primeira de declinar, embora emocfQrãdb, da tenf<iÇãó de tão_ prestigio"sO conVite-; esse agradecimento estendo à sua esposa Tereza, extraordinária na sua
ação f!lOderadora e prevalente sobre o irriquieto Luiz.
·--A _a~ta dignidade cultural que me é concedida, conforme
sentenciava_ o verso_Jamoso de Machado de Assis é glória
que fica,,_ eleva, h,Qora e çQnsola --amplia-se, contudo, sentim_e_01almentc, _com a fraterna saudação de Luiz Rabelo Leite,
inteligência privilegiada, e a quem, peta generosidade dãSpalavras, sou-lhe sumamente agradecido pelo cintilante discurso, revelando, de_modo primoroso, a sua cultura polimorfa
Por dever de
e a percuciência de sua visão do mundo.
justiça c de reconhecimento quero renovar meus agradecimentos a todos os integrantes desta Casa que me receberam
de modo tão efusivo e caloroso, pelo que revelo-me emocionalmente enternecido.
De uina forma também especiat, desejo mencionar as
atenções com que me distinguem o Presidente António Garcia
Filho, estendendo os cumprimentos, meus e de Maria do Carmo; à sua esposa D. Valdete, extremamente cordiais na acolhidã carinhosa qu_e me dispensaram desde a primeira hora.
À valiosa colaboração de quantos aCadêmicos, todos, enfim, que d.a hlaghâniYnidade dos seus corações, validaram,
de forma unânime, minha candidatura, para integrar essa esplendora corte de cultura, que congrega as mais l~_cidas das
inteligências de Sergipe Dei Rey, meu sincero muito obrigado.
Sou um homem simples, de origem humilde, e talvez,
por isSo mesmo, graças a Deus_, nunca senti o delírio do Póder,
ou qualquer desnorteamento pelo entUsiasmo de posições ocasionalmente exercidas. Aprendi, escutando a conversa dos homens, nas encruzilhadas da vida. As posições políticas, os
mandatos eletivos e os cargos públicos, por mais altos que
sejam, nunCa me deixaram deslumbrado, ou entontecido pelo
fastígio do poder, pois. aprendi desde cedo quanto são fugazes
os valores terrenos-. Maior alegria sempre encontro num simples gesto de amizade, na prática diuturna da solidariedade
humanística, pois entendo que a vida deve ser víVída como
um meio de união entre todos os seres.
Em política embates Já enfrentamos, sem temor ou omissão, batalha de radicalismo e de _confrontos partidárioS, entretanto confesso, sou adepto -da moderação e da prudência,
do entendimento e_da concOrdia. Dedico Um Profundo respeito aos direitos da pessoa humana, e diante das insiriuações
e julgamentos precipitados a que estão inapelavelmente expostos os homens públicos, prefiro aguardar que, equívocos de
acusações esporádicas, sejam esclarecidos devidamente, enfrentando-os com as luzes sempre prevalentcs da verdade e
das lições de _vida pública equilibrada e serena, com firmeza
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~O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL -PI. Pronuncia o
segUinte discUrso.) ---Sr,- Pr:sidentc, ~r"~ c Srs. S~n.ador:s,
a construção e a consoltdaçao do regtme democrattco nao
Penso como Pio XII, que a paz entre os homens é uma
se baseiam apenas na supremacia da Constituição, na sep~ra·
obra de justiça, c, baseado nesse convencimento, luto, com
ção dos Poderes, na superioridade da lei --;-_que ~eve obngar
todas as minhas forças, sempre lutei e continuarei lutando,. a todos, inclusive ao Estado_ -:-_,__ n_o sufrag10 um versai e na
para que o Nordeste possa vir a ser alv~ de uma d~cis~o
garantia dos direitos individuais: Elas ~e ?ase_ial?.' além dis:o~
política e de Justiça, a fim de que so-brceXJSta ~m eqmlíbno
na garantia aos cidadãos de serv1çosyubhcos e~tct~ntes, ~bje
de desenvolvimento mais uniforme entre as regtõcs de nosso
tivo_ básico do desenvolvimento naciOnal e da Justiça sociaL
Brasil, já que não há na história munQial exem_plo de um __
Há, no Brasil, um gravíssimo fator de injustiça soCial
país que tenha alcançado um estágio de progresso digno para
que atenta contra pelo menos dois do~ princípios que. acaba·
todos os seus habitantes, com tais disparidades entre regtões,
mos de_ enumerar e que impede, ass1m, o estabelecimento
uma parte sofrida e miseráVel, e outra rica e cortejada, numa
definitivo·, õ.o País·;-âe um autêntico EStado democrático e
dissimilitude que agride aos primados da dignidade e da prósocial de Direito.
pria sensatez. Cabe assinalar, entretanto, 9uc esta postura
Referimo-nos aO fato, por todos conhecidos, de que no
que sempre assumi em relação ao Nordeste nao ~e,dcve apcna.s
Brasil uns pagam impostos e outros não_. _Uns contribuem
à concepção de ordem humanística ou razões_de ?rdero s_~nt~
para o financiamento das funções es_sen~J.at~ do Governo e
mental. Tenho a firme con\licção de que o úmco cammho
do País, enquanto outros se negam a contnbu1;. É_esçan~aloso
racional para o Brasil, em termos puramente econômicos,
o vulto que assume a evasão .fisc~I-:.ntre no~, ç_ont~anando.
é o fortalecimento de seu mercado interno. Não alcançaremos
o princípio mencionado da supenondade da let., VISto que
jamais O status de naçãO deSenvolvida, se não alcanç~rm~s
a lei, na prática, vale apenas para uns poucos, pOIS somente
pujança em nossa econômica interna. Enfi~, .o Brasll nao
alguns pagam ao Fisco, e estes~ geralmente, são os m:nos
alcançará o primeiro mundo, enquanto sll:bststlre_m entre as
abastados, sobretudo os assalariados, Q _que acentua amda
suas fronteiras um Norte e UJTI Nordeste miseráveis.
mais na injustiça.
Fácil, pois, entender css~ minha posição, ch:tSsificã.da por
Associado à evasão fiscal, desponta o déficit público;
alguns corno "verdadeiramente obsessiva",_ e que estão em
outra questão de máxima relevância e Urgê_õ.Cia. Alguns insistodos os meus livros, com ferina mensagem de _protesto, ou
tem em querer ver apenas um dos lados dos déficits - o
com otimismo justificado em razões irrespondíveis, e, como
das despesas, essa expressão contábil que indica ~ desequi·
sempre, com fé nos destinos do Brasil e da humanidade.
Iíbrio entre as contas do Governo. Apontam, assim, corno
Provavelmente foram eSsas posições, que obedecem uma
única e exclusiva solução para o problema do déficit, o corte
ordem interior de enlaçado e enrustido dírccionamento, por
dos já combalidos gastos do Governo.
nosso Estado, Sergipe, pela nossa região, o Nordeste, e pel~
_ Mas o que nos parece essen_cial, Sr. Presidente, Srs e
nosso País, o Brasil, que me proporcionaram, pela rnerce
Srs. Senadores, não· é tanto a preocupação com a despesa,
de tod.o.s _os_ acadêmtcos çle~s_\a f:asa, ser,_ com rJ;ltJ.ita bonra ..
mas a necessidade do crescimento das receitas do Estado.
o mais_ novo acadêmico da Aca9emia Se,rgipana de Letras,
E isso, parece-nos, pode ser facilmente alcançado com
em cuja convivência tenho a convicção de que encontrarei
um pouco de inteligência, bom senso.e v<:n.tade política, sem
humus ideal para o enriquecimento do cspí~itõ, e. exe~plos
exigir qualquer elevação da carga tnbutana ex1stente sobre
que certamente ampliarão os caminhq_s da mmha vtda_, ftX~fl:
o contribuinte brasileiro.
do·rne.cada vez mais profundamente õos meus_s:onh.os, consBasta" tão-somente que mais çQntJibuintes - especial·
ciente_ do Jut_uro. de Sergipe e de que nosso Estado continuª
mente aqueles que _estão legalmente obrigados a isso ~ paa ser um dos maiores c_cieiros intelectuais do B:ni_si).
.
guem ao Fisco, para que se equilibrem as contas púbhcas,
A presença de tantos amigos diletos, de ilustres represen·
e para que, eventualmente, o .contribuiQte honesto possa ter
tantes de todos os segmentos de nossa sociedadc,_bem assim
aliviado sua carga tributária.
de autoridades, tornam. ainda mais nobre esta soleniçlade,
-Parece óbvio que há apenas dois caminhos para ajustar
, estimulando a minha emoção ç apondo marcas mais profunda:.;
as contas públicas: a racionalização dos impostos ou, em outras
do débitO que tenho a todos eles, por sere~ tão magnànü!los.
palavras, uma reforma fiscal e o. c_?m~ate à_:onegação,_ que
Finalmente, a todos, o meu_ agradectmen.to e a mmha
consiste, sobretudo, em dar condt_ç_oes a Receita Federal_para
eterna gratidão pela distiri.Ção que recebo, uma das maiS altas
cumprir de forma adequada sua tarefa de fiscalizar o pagade minha vida, na expectatiVa de que, juntos, possamos traba·
mento de tributos. eliminando a SOnegação.
lhar muito, e cada vez muito majs, pelo fortalecimento da
Cabe aqui uma breve_consjdcração sobre COOJO a reforma
cultura sergipana, inspirado no exemplo imorredouro d~ Jo~
fiscal e o combate __ à sonegação podem contribuir de forma
Augusto Garcez, cuja cadeira ora ocupo, com a consctênçta
efetiva para o incremento das receitas públicas, baseando-nos
de que a responsabilidade da honraria de pertencer à Acade·
no relatório pardal da CPI da Evasão Fiscal, datado de dezemmina Sergipana de Letras, transcende à fragilidade efémera
bro do ano passado.
dos gestos vazios, marcando essa so~enidade com a p:renida?e
Em primeiro lugar, o relatório faz uma distinção entré
de uma homenagem que recordarei pelo resto da romha _€!XIS·
a modalidade legal e a modalidade ilegal da evasão. A primeira
tência.
é a elisão. A segundá, a sonegação fiscal.
Muito obrigado.
A respeito da modalidade legal diz o relatório:

de propósitos na busca da elucídação, Jl?.aS sem ex~rcebações
desnecessárias e despropositadas.
-- -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
S. Ex• não se encontra_ em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco.

"Entende-se por elisão a evasão_lícita, ou seja,
aquela decorrente de_ lacun_as e imp:rfeiçõ~s da lei,
- anistias e remissões, mcentivos fiscms e tratados de
convençõe:s sobre dupla tributação."
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no período de 12 meses, encerrado cm março de 1992, em
Não nos deteremos nesta modalidade de evasão fiscal,
nada menos que 42 bilhões de dólares. ou seja, 10% do PIB
porque ela, inclusive, tem função social ede estímulo aO desenbrasileiro,_ na época!
volvimento económico.
Por últi_mo, calçula-se a s_oncgação por meio do percentual
QueremoS apenas. a título de ilUstração, que, sórrientede contribuintes em situação irregular dentro do universo fiscacomo decorrência da conhecida Lei n'' 8. 200, de 28 de junho
liz-ado pela Receita Federal. Esse método se baseia na expedc_91, agora revogada, que dispõe sobre a correção mOnetária
riência do trabalho de fiscalização dós auditores fiscais.
das demonstrações financeíras, para efeitOs fiscais e societáOutro depoente, o Sr. Tarcísio Dinoá Mc;:deiros, Diretorrios, calcula-se uma perda de arrecadação da ordem de 13,2
Adjunto Substituto da Receita na época, ii1formóu que, em
bilhões de dólares. Esse é o número a que chegou o Auditor
1991. mais de 90% dos declarantes fiscalizados tiveram que
Fiscal Luís Jorge de Oliveira, em estudo citado no relatório
pagar somas adicionais ao Fisco POr conta de declarações
da CPf, e que coincide com--e-stimativa d3. COOrdenação de
irregulares. Não _é à toa que se diz que sonegar impostos
EstUdos Tributários da Recefta Federal.
no Brasil é um esporte nacional.
Quanto aos incenfiVOs-Tiscais, tanibéiri -arrolados nã modalidade de evasão fiscal ilícita, são estíiúãdos como corresSr. Presidente, Sr•' e Srs. Senadores, sem nos determos
pondentes a pouco mais de 2% do PIB do ano de 1992.
na metodologia particular utlfizada em cada estudo, caberia
Sr. Presidente, embora sempre se po-ssa melhorar a situa-- ainda citar as conclusões a _que chegaram dois estudiosos do
ção orçamentária por meio de_ revisão _de leis que prejudicam
assunto a respeito da dimensão desse problema em nosso
a arrecadação e por meio de uma racionalização -na concessão
País, conforme consta do relatório parcial da CPI.
de incentivos fiscais, gõSüiiíãrilõs de chamar a atenção dos
O ex~ Auditor Fiscal da Receita Aldo Medeiros de Carvanobres Senadores para o problema da sonegação fiscal no
lho estima que a sonegação fiscal seja da ordem de 100%
Brasil. Dada sua dimensão e sua presença quase genética
do ~fe_tivame~te ar:reç_adado, ou seja, _507c do potencial de
na cultura do contribuinte brasileiro, a sonegaçã-o- ati~ge o
arrecadação. Tal estimativa· encontra eco no que tem sido
status de verdadeira catástrofe nacional. É no combate eficaz
veiculado na imprensa: "pata cada cruzeiro arrecadado, um
a essa modalidade ilícita de evasão fiscal qu~. com realismo
é sone_gado".
e bom senso, acreditamos que poderia melhorar a ~ituação.
Por sua vez, o economista André FrancO Montoro filho,
das receitas do Governo, através de medidas relativamente
em estudo que incorpora todos os impostos, inclusive a contrisimples, incluindo o fortalecimento da Receita Federal, pelo
buição à Previdência Social, conclui que a arrecadação potenaumento de seu corpo técnico de auditores ffSCaiS. Nesse poncial chegaria a 43% do PIB. Como a arrecadação efetiva aproto, algumas indagaçôcs se impõem: qu-al o.. valor qu~ _atinge
xima-se de 25% do PIB, Montoro Filho estima uma sonegaçãoa sonegação fiscal no Brasil? Quanto a sonegação representa
fiscal real de_ ISo/c qo PIB. Esse número__ equivale a 42% da
em relação ao nosso PIB? Em suma, qual -é- a real dimensão
receita potencial do País e a_72% da_ arrecadação efetiva.
da irijtistiÇà tributária que se pratica entre riós? ·como ·quase
Apesar da disparidade das._conclu~~t:s_ 4o.s es~udos_ ~qui
tudo no Brasil, não cxiste·m dados precisos a respeitO- 'desse
Cit!i.dos, dispai'idade essa ocasionada pelas diferentes metodoassunto. Lamentavelmente, não há, no àttibito da adminislogias e pressupostos envolvidos cm cada pesquisa, não há
tração pública, seja na Receita Federal, seja dos Ministéríos
dúvidas
de que a sonegação fis-Cal no Brasil representa uma
e S_ecrctarias Econõiritcas~ nenhum -órgão óu setor vOltado
cifra astronómica. Considerando sejam os 10% do PIB da
para o· estudo específico da sonegação fiscal, nem. de forma
pesquisa do Secretário Wellisch, sejam os 15% do PIB do
mais ampla, para o estudo da evasão físc3.l. EnquantO não
Sr. Aldo Medeiros de CarvalhO, sejam os 18% do PIB calco~
dispomos de técnicos;- nO Governo Fedei:'al, com atribuição
lados pelo Prof. Montoro Filho, o que nos fica é a imagem
específica de levantar importante fenómeno, cujO conhecide um país. onde carnpeia a injustiça-fiscal. Tendo em Vista
mento nos daria certamente noção mais exata dos compo~
que -o déficit público brasileiro, calculado pelo conceito mais
nentes do déficit público, só nos resta recOrrer a estudo de
amplo de déficit operacional, na revisão promovida pelo Baniniciativa individual, elaborados por economistas ou por técni~
co Central em março último, situa-se em-2% dO PIB, POôemõs
cos isolados da Receita, que, apesar da diferença na metodoimagin3r o que não significaria- a_perta:r o cerco à sOnegaÇ_ao
logia aplicada e nos valores encontrados, são unânimes em
e implantar a justiça fiscal neSte Pãls.--Põderfamos zetar tranapontar montantes assustadores de sonegaçã.o fiscal no País_.
qüilamente nosso déficit e teríamos. de sobra, todos os recurSegundo o Sr. Luiz Fernando Wellisch - dep-oente da
sos necessários para impUlsionar o desenvolvimento nacional
CPI da Evasão Fiscal, e, na época do seu depoimento, Secre~
e investir em SáUde, educaÇ8o, inffa~t!Stfi.úiira. saneamento
tário da Fazenda Nacional -os diversos métodos utilizados
e segurança nacional, ou seja, nas atividades básicas e -essenem estudos que estimam a sonegação fiscal podem ser agrega~
ciaisdoEstãâO.
-----dos em três grandes grupos.
Em primCiro lugar. p<rr meio da inconsistência -entre renSr. Presidente, o objetivo principãl deste nosso pronundas e gastos dos contribuintes. Esse tem sído, aliás, o critério
ciamento é alertar_ esta Casa e tentar motivar o Poder Execucomum utilizado pela Receita Federal no combate aos sonegativo com a convicção de que, por meio de medidas relativadores do Imposto de Renda. Procura-se verificar a_compatimente _simples e com espírito pragmático, pode se melhor
bilidade da declaração dos contribuintes que se destacam como
substancialmente a situação das contas públicas via combate
grandes consumidores de bem de luxo.
à sonegação fiscal.
Dizemos isso porque sabemos que a Receita Federal enEm segundo lugar, pela aferição dos valores movimentados no Mercado Financeiro, registrados nas. contas correntes
contra-se inteiramente desaparelhada para enfrentar o problema. Com o número de fiscais de que a Receita dispõe, por
dos bancos comerciais e comparados às receitas de pessoas
físicas informadas às Receita Federal. O ex-Secretário Wemais árduo que seja o trabalho desses agentes, é impossível
llisch, cm seu depoimento, citou um estudo que, utilizando
uma recuperação adequada das receitas do Governo através
esse método, estimou a perda de receita do poder público,
da efetiva fiscalização dos _contribuintes.
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A Receita fiscitliza cerca-de 10 tributos: Imposto de Renda
de Pessoa Física, Imposto de Rend_a_de Pessoa Jurídica, Imposto de Renda Retido na Fon.te, Imposto sobre o Lucro Líquido,
IPI, PIS, Pasep, ContfiPuição_ Social sobre _o Lucro -:--: que
substituiu O Finsocial- Imposto Territorial Rural, Imposto
de Importação e Exportação. Ademais: a- Receita -controla
toda as loterias I! fiscaliza os sorteios divulgadOs pela televisão.
Para fiscalizar todo esse universo de tributo ç..atividades,
a Receita Federal conta apenas com 5 mil e 500 auditores
fiscais, quase a metade deles em função burocrática; sem participação ativa na fiscalização.
Os estados brasileiros, por sua vez, contam com· mais
de 35 mil fiscais para cuidar praticamente de um ú,nico -impOsto, o ICMS.
No Estado de Sáo Paulo há 1 mil e 600_ auditores fiscais
do Tesouro Nacional, dos quais ~penas 50Q_.ni fi~cali~~ç~o.
externa, ou seja, visitando contnbuintes, Contra S.mjl agentes
fiscais do ICMS em atividade no campo.
O Sr. Nelson Pessuto, Preside:nte da.UQ.ião Naçi_onaldos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, apresentou os s_eguintes __dados em seu depoimento à CPI da Evasão FiscaL Em
1969, a Receita -dispunha de _12 mil agentes para fiscalizar
380 mil empresas, em um Brasil com comérciO exterior de
3 bilhões d.e dólares.
__
_ _ .·
. _ ~- _______ ___ ...
Hoje, 24 anos depoiS, são 5.5_00 auditores fisc_ãis-para
2~milhões e 100 mil empresas cadastradas e um comércio.
exterior de 50 bilhões de dólares
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Erum aparte?
L

__

O SR. ÁLVARO PACI:IEC.Q -coPois niiQ, nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, com muito prazer ouço· o seu aparte.
O Sr. Cid Sabóia de CarvaJho- Senador ÁJvaro Pacheco,
V. Exa está abordando um tema cuja importâncíá _é agora
mais realçada pela realidade nacional. Houve no Govei'rio"
do Presidente Fernando Collor de Mello a- decomposição,
a destruição da Receita Federal. Inclusive com aquelas ameaças ao funcionalismo, com a insegurança deflagrada enquanto
era Secretário de Administraçã-o o Sr. João Santana, muitos
foram os que não toleraram um dia após completar o direito
à aposentadoria por tempo de serviço. A Receita Federal
perdeu as suas melhores expressões, perdeu toda uma expe~
riência, perdeu todo um know-how, tudo o que deveria ser
gradativamente passado pelos mais antigoS aoS ·mais nOvos.
Primeiro, porque os mais'aritigos foram·e~nXõladõS, pela Chantagem governamental, e pouquíssimos foram os que entraram.
Agora mesmo, sabemos que o GovernO planeja a nomeaçãode, pelo menos. mil novos funcionários parã·d-setor- da fiscalização. O concurso que foi feitO há algum tempo daria-agora
a oportunidade, através do treinamento, a candidatos igualmente aprovados com médias altas. Mas o que estou sabendo
- e que naturalmente é a preocupação de V. Ex• - é que
o Ministério da Fazenda- vem retardando, talvez inexplicavelmente, o início do treinamento desses fut.uros servidores.
E muitos deles, para poderem ter o treinamento aqui em
Brast1ia, na Escola de Administração Fazendária, deixaram
os seus afazeres, até perdendo funÇões que tinham em outros
órgãos, em outras atividades, para ficarem livres para o treinamento. Esse treinamento vem sendo adiado e~ agotã, o ·adiamento é sine die, sem uma data aprazada para que se saiba
quando será iniciada essa etapa de preparação de futuros serVidores da Receita Federal. O fato é que o_discurso de V.
Ex~ está muitó bem centrado, porque V. Ex• fala num universo
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muito grande de sonegação, no momento· em que sonegar
é u~a a:rte mui tr~nqüila levada a efe_iio no t_eri"itórip pátrio.__
É- muito fácil sonegar. A fiscalização é quase que nenhuma
em defesa da União no campo federal, mais especificamente,
na parte da ~eceit_a, como muito bem_aborçla_V. Ex• Conheço
muito bem o Ministério da Fazenda, dele fui funcionário na
minha juventude, foi um dos meus primeiros- empregos, per--maneci muitos anos na Receifa Feçi_e(a_l, exerci a Procuradoria
da Fazenda e se_i exa,tamente o que é o Ministério da Fazenda.
E da análise de V.,_Ex' há d~ se concluir que, verazmente,
a Receita Federal v:en;I s.end_o r~duziQa~ ~o_ lo_ngo dos anos,
e há sobre isso _a desconfiança de má fé por parte da administração _anterior. Apóio as considerações _de V. Ex• e louvo
o nobre representante do Estado do Piauí por ferir, ·rfesta
Casa, um assunto de magna importância, qual é o que, neste
molll:ento, serve de te!Da a sua dissertllção. M:uito obrigado.
O SR. ÁLVARO PACHECO -..,Muito obrigado, nobre
Senaâor Cid Sabóia de Carvalho. Na verdade, V. Ex~ antecipa
alguns dos pontos que irei abordar mais adiante n_o me_u discurso. ·
COrifiiluando~ --s·r. Presidente, portantO, Srs.- Senadores,
em 1992; comparado com 1969, o núnlero de empresas brasileiras cadastradas aümentou-quatro vezes e meia, mas o númerO de auditor~s_responsáveis por sua fis-calização foí diminuído
em mais da metade. A __ assimetria é flagrante.
E continua aina·a c>-reTatõfio da CPI:
.. Em face desSa realidade e do fato de que, dos
-- -.5...50Q:.auditores existentes no País, apenas cerca de
3.000 estão diretamente ãlocadOs às atividades de fisca- lização exte~ory_ i!!clusive na área aduanei"rá, chegao-se
à_ conclu_sãõ .4e que_ para__ uma empresa ser fiscalizada
uma vez por ano cada auditor teria de fiscalizar 700
"-;·~_empresas em 365 dias, seja qual fosse o _seu porte.
Quase duas empresas/dia, o que é humanamente impossível. Por isso se afirrria, in-sistentemente. através
da imprensa, que uma _empresa só será fiScalizada. de
cinqüenta em cinqüenta anos, supondo-se que um auditor fiscalize em média uma empresa por mês."
Sa~emos que apenas uma fistalização do Imposto de Ren~
. da em uma empresa de porte requer uma equipe de três a
cinco fiscais, que levam às vezes até seis meses em levanta~
mento·s ·contábeis e verificação de documentos~
A partir desse-dado, o universo-do empresariado do Rlo
e São Paulo sabe que, dentro das probabilidades, será mais
fácil acertar ·o prêmio fnaior da s-ena do que ser fiscaiizado
e pagar imposto. -Isso lhe dá a tranqüilidade para sonegar.
E aí está, a nOsso ver, ·a raiz da sonegação físcal.
A isso acrescente-se ·o desastre e a irresponsabilidade
da demagogia ocorrida no início do Governo Collor, quan-do
havia -cerca de 6.500 auditores~fiscais em ·operaÇão. A catastrófica reforma adm"iriislrati va daquele Governo, ao ameaçar com
a g_isponibilidade os que já tinham tempo suficiente para a
aposentadoria, provocou a- aposentadoria precoce de mais de
mil auditores-fiscais, dentre aqueles de maior experiência no
serviço da Receita.
_
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, diante desse quadro,
parece-nos, é inócuo ficar-se apontando o déficit público como
a cauSa de todos os nossos males inflacionários e da fãlência
do Estado. Nosso déficit público, comparado com o de pafses
como ·a França, Itália, Estados Unidos, é, na verdade, irrisório.
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O que precisamos-não é--de cortar as despesas do Governo,
que já são quase irriSõrias diante dos desafios -estratégicos
e urgentes necessidades sociaiS de áreas como saúde, ed~ca
ção, saneamento básico, infra-e-stiutura, Forças Armadas, despesas essas a cada ano mais reduzidas e comprimidas no Orçamento, como se pode verificar pelos ridfcUIOs percentuais de
cada um desses itens no OrÇárn:entO COtrehte·da União.Precisanlos é aumentar a receitá; pafá: cobrli- iodas as
necessidades do País. E isso sem n'enhuril -milagre-; _aumerito
de impostos ou medidas mirabolantes. Basta, a !lOSSO ver,
pura e simplesmente, 1.!-ma de duas medida~: ou se implanta
um ímposro- úõ.icb e· se elimiriã toda a máqUina fiscaliZadora
e arrecadadora, ou se investe ·nessa máquin-a; mõderriizandO-a
e aparelhando-a urgentemente, sobretudo investindo, de saída, na criação de um quadro de pelo menos 30 mil auditores
fiscais, colocando dois terços desses fiscãís- rio Sul e SUdeste,
regiões respOnsáveis por quase 90% da arrecadação n~_S:ional.
Isso_ não seria empreguismõ nem aumento do número
de funcionários públicos, mas um investimento altamente rentável, talvez o mais rentável que o Governo poderia fazer.
Em 1991, no último cOncurso público realizado para admissão de apenas 500 auditores-fiscais, conlo frisou o senador
CidSabóia de Carvalho, foram habilitados mais de3 mil inscritos, que há mais de um ano aguardam ser chamado.s. Somente
no mês passado o Ministério da Fazenda decicli~ convocar
1.000 desses concursados_para o treinamento na ESAF.
O Poder Executivo teria de propor- de ilnediato ao Congresso Nacional a criação-das respectivas vagas, aproveitando
todos os habilitados nesse concurso; após o treinamento necessáriO i:ta ESAF, e realizar iiiliidiatamente Outros concursos,
para completar o quadro mínimo que ai:}úi precoriízarii.os. A
par disso, substituir fados os auditores-fiscais em· furiçôes burocráticas por burocratas qualifiCados e colocá-los na f_is_c~lização
externa. E não a atitude que vem sendo tomada pelo Ministério da Fazenda, como- frisou o Senador Cid Sabóia de Carva-lho em seu aparte.
_
_
_____ _
Em oito meses --que inclUem os- prazos legais para a
realização de concursos, criaÇãO -de vagas, sua aprovação pelo
Congresso em regime de ul"gêúcia, riõrileaÇões-e: tieiriainento
na ESAF - , estariam na fiscalização os 30 mil fiscais a que
nos referimos. É um prazo menor do que o já consumido
pelo projeto do IPMF no Congresso.
E, talvez, deslocar do Norte e Nordeste para a região
Sudeste os auditores-fiscais ali ocupados em fiscalizar quase
nada, um universo de micro e pequenas empresas com baixa
produtividade para o Erário.
"
Só no Estado de São Paulo há 1.100 vagas de auditores
-fiscais, cOm 1.600 em exercício e apenas SOO na fiscalização
externa. Por isso, é voz co-rrente na Receita - e entre os
empresários - que São Paulo é um paraíso fiscal, o paraíso
da sonegação.
· ·
A Receita Federal elaborou um Plano de Ação para o
quadriênio 1991/1994, que prevê desde a revisão da legislação
até a modernização do comércio exterior, passando pela ampliação e atualização de seus quadros, visando sobretudo à
justiça fiscal e ao combate à sonegação.
O Sr. Gilberto-Miranda- Permíte V.-E~-tiln apártC?
O SR. ÁLVARO PACHECO- Com tnuitÓ prãzer, nobre
Senador.
O Sr. Gilberto Miranda- Senador, quando V. Ex~
afirma que São Paulo é um grande paraíso de s_onegação ...
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O SR. ÁLVARO PACHECO- Desculpe.- eu não ·afirmo,
só estou citãndo afirmações.
·
O Sr. Gilberto Miranda- Quando V. Ex" lê, dizendo
que São Paulo- é uin grand~ parafsó -de sonegação ...
O SR. ÁLVARO PACHECO~ São observações do pes-soal da Receita Federal.
O Sr. Gilberto Miranda --Eu não pretendo defender
Sãó Paulo, sou do Amazonas. Mas, Senador, eu pretendo_
falar em plenário, amanhã, a respeito de- um assunto que
está relacionado ao que V. Ex~ aborda neste instante. O Ex_ecutivó diz que não tem dinheirO paril investimê"iito, que-e pficíso
cortar o orçamento, mas manda para o' Congresso Nacional
um projeto dando à indústria automobilística 95% de isenção
no primeiro anO para irrl:portaçáo de máquinas, partes, bens
e pe-ças. Ou seja, para cada 2 dólares exportados no ano
anterior, a indús~riá automobillstica terá_direito a importar
1 dólar com 95% de isenção. Ora, se a alíquota hoje é 40%,
as indústrias vãO pagar apenas 2% da al_íquota. O Executivo
diz que quer combater a inflação, que predsa de" recursos,
que a dívida pública é brutal, mas privilegia cartórios que
já _exploraram e continuam explorando o País, sem pagamento
de impostos ou que deixam o lucro lá fora nas suas exportações
a preços bem baixos. COm esse prOjeto, para o pfiirieiro <ino,
o Executivo propõe 95% de isenÇão; para o segundo ano,
o Executivo propõe 98% de isenção e para matéria-prima
- pasmem os Srs. Senadores - , apenas 1% sobre o valor
da alíquota, ou seja, 0,4%. Eu pergunto: -e possível, com
falta de recursos, como se já não bastasse a sonegação exist~nte no País, o GOveúio mandar \.l_m Projeto para privilegiar
um -setor, dando-lhe uma isenção- tão brutal? Será que os
pobres, será que os 32 tnilh66s de- brasileiros que vivem na
miséria total comem partes e peças de carro? Será que comem maté_ria-prima usada na iridústria aUtOm-ObíllstiCã? Será que
usam automóveis? Eu acho irilpossível. Eu já tive a oportunidade d,e, desta tribuna, falar deste mesmo tema que V.
E~ aborda. Precisamos de mais fiscais. Na França, há 115
il fiscais. No Brasil lião há fiscais. Com todas essas reforma_s
d9 Governo Collor nós perdemos~ -ap!-dximã.damente, -7 mil
fiscais; fiscais com 20: 30 anos de casa; co.tripetenteS, com
potericial para poder ajudar a máquina. Acredito que o Brasil
precisa de 50, 100 mil fiscais.
O SR. ÁLVARO PACHECO- Eu proponho 30 miL
O Sr. Gilberto Miranda ---Te-m quer ser um número
que realménte atenda às necessidades. Ao invés de o Executivo mandar esse tipo de projeto, vergonhoso, para privilegi~r
a rnaustria automobilística, eu acho que está na hora de, efetivamente, enfrentarmos com refonnas os_setores que precisam
de reformas. O fiscal da Receita Federal precisa ganhar melhor. O fiscal nãó está em greve s_em motivo, ele não faz
greve à toa! Ele precisa- realmente ter seu salário equiparado
com--outros fiscais que ganham muito mais, como é o caso
da Previdência, se não-me engano. É preciso ter mais respeito
pela classe. E não só pela classe de fiscais da Receita, mas
por-toda a classe do funcionalismo público. Os jornais dizem
que um Senador e um Deputado estão ganhando 254 milhões.
Recebi, hoje, o meu holerite com· 81 milhões de cruzeiros.
Aí, perguntei para a minha Chefe de Gabinete: onde estão
os_ outros 170? Ela pediu o extrato e não encontrou. Deputados, Senadores, a população, todo mundo tem que dispor
de melhores serviços, tem que ter tudo. O que não podemos,
em hipótese nenhuma, é ficar fazendO--üma polítiCa baiata
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sem enfrentar o problema. A Receita Federal é que faz a
arrecadação. É ali que está a máquina, é dalique_sai o dinheiro. O último Secretário da Rec_e_itaconseguiu no_ últim_o trimestre aumentar a receita eln 21%. V. ~~X~ Sa.be-crqUe icoOteceU'?
Demitiram-no. Por quê? O ExeciJ.~ivo· nunÇ_a diz ··por quê.
Ele manda embora e fica pOT issd fné'sffiõ:' Talvez porque
ele tenha conseguido 21%. O Pr_esidente "di~se_que o M-inistro
Fernando Henrique tttria carta branca quando ainda estava
voando de Nova Iorque para cá. No meio do c.aminho, um
novo Secretário da Receita. Parece-me que é urna pessoa

de carreira, competente, um nome excepcional. Espero que
este não venha a ser mudado. Se ficarmQS-coniinu..a·mente
mudando aquele que dita, aquéle que coard~~~~'oHiGüffieme
vamos ter as superintendências e delegacias ~egionais cpm
tranqüilidade para trabalhar. E _importante_ o Execútivq d.~_iXar
claro que não vai novamente trocar o SecretáriO_ d;} R~ce~ta,
porque-ele precisa de tempo para plaTlejãr-. Ê nos p~;ecisamos
atingir as metas que façam cçm que o País tenha: _s_uperávit
intei"no--e não continue apenas emitindo, emitindo, Seria im:.
portante o Executivo retirar e;s~e__ projeto que dá isenção de
impostos a torto e a direito. A mesma coisa com_ relação
à Amazônia, à Zona Franca, E_b.(n_a de rep_~riSa_f-todoO_mó,C\elo
de _incentivos. O Estado _precisa d~r incentiVo· ài:i regiõe-s que
realmenÚ"!_ necess.iiefn. _dC _inÇén:tiVO_: .P~t )ftCêiftivO -~ara· São
Paulo, Rio, Minas, Sãiltâ Caca:rin_a, 'Rld -crande do SUl é
um absurdo. Vamos_ ver as desjgl!B:_ldaÇ~s _·r~gjOn~-i~. _}~e~os
aí uma Comissão, presidida pelo Senaapr Beqf__Y,er~S. que
está fazendo um trabalho excepcioilãl._:Vamos alocar recursos,
dar subsídios para essas regiões. Mas, ãilte·s_ disso, vamç_s ço~
brar daqueles que_ não pagam, vamos dar e_st~bi\id<;t_dç, _b_ons
salárioS a essa classe de fiscais para que arreçad_ernos _rQais.
É disso que cstam.os precisando. Muito obrigado,
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sarnes mesmo é arrecadar mais para gastar mais pelo ht.:-m
do País e do povo, logicamente sem sacrificar a população
çam a simplória solução do aumento de impostos ou criação
de novos impostos. Uma arrecadação eficiente permitiria até_
mesmo a redução de alíquotas e a eliminação de impostos
ilógicos ou imprOdutivos, ou seja, aquelés cuja receita é_me_nor
do que o custo de sua cobrança.
Poucos países desenvolvidos do mundo têm mais de dois
ou tres impostos, mas todos têm uma eficiente máquina arreCa~
dad9ra, que cria_ e mantém a mentalidade de pagar impostos.
e não de sonegá-,los. A nossa vizinha Argentina_, por exemplo,
,.c,opi ,atividade eçr?nômica, _t~rritório e população quase três
v,e~t;:_S. menoreS d(i que os do Brasil, tem 35.000 funcionários
ein ·sua Receita -FederaL A Dinamarca,_ um pequenino país,
tem ~.000 fisc~is.apenas para at_uar na área da fronteira com
~a· Ale"manha. E. rio' México. há um auditor para cada 294
- Cóqtr'íbuintes, CQIJ.tra um auditor para cada 2~150 contribuintes
no Brasil. _ ·,~_,__
_ _
Creio _mesrn.o.que, nos Estados Unidos~ França e em_
outros países ·crVil_ízados da Europa, o contribuinte paga o
s~u _i~posto mais pOr medo da .sanção ~pela certeza da fiscali~
Záçãg do que pCla chamada cons~iê_l)cia social, que é produto
n-ãÓ só da_evol~ç-~0:c~ult_uraL com_o também dos fatores acima
-citados.
-

.:-.--0 Sr. pdacir Soares- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador?
---OSR. ÁLVARO PACHECO-Com muito prazer. nobre
Senador.

O Sr. Oda~ir Soares- Nobre Senador Álvaro Pacheco,
, V. Ex• aborda ~._questão da política tributária e fiscal em
. vigor no País e, ·particularmente, essa disposição do Governo
Fede.ral no sentido de combater a sonegação como um dos
objetivos a sere_rn attngidos dentro de sua meta maior, que
O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado. Senador.
agradeço o aparte de V. Ex• Estou de acordo com-Suas colocaé dar combate._ao problema principal do País, q uc, infelizmente, corno o Governo já concluiu, é_ a infiação. Vejo essa
ções, sobretudo em relação a ess!l medid_a .qo Qo.verno propondo isenção à indústria automobilística. Tenho informaçõesquestão do coro_bate à sonegação com certa apreensão. lndis~
cutiVelmente, a_ novo Secretário da Receita Federal ê um hode Superintendentes e Delegados da ReceHa F~deral que dão
mem competentíssimo; é Professor _d.e_Di:re_íto, Um tfibutarista
conta de que a indústria automobilística brasileira jamais pade_ escol, e, além disso, é funcion?rj.9_da estrutura da própria
gou Imposto de Renda.
_
, _ ,
Receita Federal,,.onde desempenhou, ao longo de sua vida
Outro ponto a analisar é a redistrib~-dçã.o_da.fis_cal.izaç<i,o,
profissional, vária-s funções. Contudo, dentre os objetivos proconforme_ o peso específico de cada impo-sto no totaJ arreCagramados pelo Governo Itamar Franco, lamentavelmeii.te vedado. É um desperdício de mão-de_-obra coloçar gent~ qualifi~
cada fiscalizando bagage!'s~e passageiros em ãero.rorfós interrifico que, neste_ momento, o combate à sonegação, de certo
nacionais e em armazéns aduaneirás, cOm u-m mlmrrío de retor~
modo, está sendo implementado muito mais pel3. competência
no em arrecadação para os cofres do Êsta-ap-,- enqUanto se
do Secretário do que pela disposição do Governo. Essa solução
v,em sendo defendida há oito meses, e n·ada foi feito até agOra.
negligencia a fiscalização dos impostos básicos, como o Tmpos~
to de Renda e o IPI. que compõem quase o total _da arrcca~
E preciso aumentar a arrecadação do País dando-se combate
dação.
à sonegação. Existem várias formas de sonegação, como a
própria Receita_ Federal vem dizendo; omite-se a declar_a_ção;
É óbvio que são necesSárias tani.bém meqidas drásticas
complementares para a redução das despesas do Govetno,
de.clara-se, mas não se recolhe o impost(), ou recolhe-se pela
como_ co_rtar desperdícios, elimína.r·s-uperfaturamentos em
metade, __e_tc, :é certo que medidas contra a sonegação precisam
ser tomadas, ma,s penso ser nece.s.sá.rio, também, que o Goobras e serviços públicos e acabar com as estatais.
Sr. Presidente, Sr" e Srs .. Senadores, administrar é-ter-- verno tome outras providências. que, cm conjunto, concorram
bom senso; e ter born __senso é adotar medida_S siinples c de
P'-ra que ele aicance efetivamente sua meta maior, que é
fazer baixar a inflação. Sabemos que, no mês de maio, hoUve
fácil execução. O déficiCpúblico é o-nosso maior fantasma
um aumento da taxa inflacionária, em relação a abril, _em
e a grande desculpa para toda a ineficiência dq_ poder público
torno de 1°/r O\] I ,2% .. As previsões mais otimistas, mesmo
n9_ -~mbate à inflação e para o 'fracasso ·na -promOção do
de-econçmistas que hoje prestam assessoria ao Governo~ revebem público, do equilíbrio social e do desenv~oivimento _económico._
.
.
·
lam que a inflaÇão do mês_ de junho te:rá, pelo menos, um
Limitam-se todos, economistaS -e:-GoyenlP, a expH.car o- p-onto percentual a mais do que a do mês anterior. Isto nos
leva a prever, então, que a curva inflacionária crescerá em
déficit público e a repetir a máxima de que não se deve gastar
mais do que se arrecada. Estamos de acordo; mas o que precitorno _de 1o/c a . .!:% ao mês. Aproveito o aparte que V. Ex"
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me concede_ para louvar essa providênCia do Ministro Fernan~
do Henrique Cardos-o no sentido de contlngcnciar o Orçamento. Evitar que a União faça despesas desnecessárias, despesas que não são da sua obrigação constitucional, é um caminho para se atingir esse objetivo final de se'-'dar combate
à inflação. O Ministro foi parcimonioso- nds seus Cálculos;
S. Ex·' sabe que precisa contingenciar ffiuíto mais; dois bilhões
de dólares apenas não vão resolver coisa alguma; mas já é
um caminho, e. nessa parte, o Ministro deve ser· elogiado,
porque teve coragem. Outro aspecto -errcrelação ao Orçamento que eu queria levantar aqui é essa celeuma criada em
torno das chamadas emendas apresentadas pelos parlamentares. Na realidade, essas emendas tiveram c têm um impacto
orçamentário muito pequeno; elas não têm grande expressão
no Orçamento, como se afirma. Ele está estimado em 300
bilhões de dólares. e as emendas apresentadas por parlamentares representariam aproximadamente 5 bilhões de dólares,
portanto, entre 1St c 2o/c apenas do Orçamento. Além disso.
essas emendas referem-se àquelas obras e serviços que estão
dentro do ohjetivo de transferências voluntárias da União.
Concluindo, cu diria que Ttào âevemos ficar apenas no combate à sonegação, porque terminaríamos fazendo terrorismo fiscal e tributário neste País. O Governo precisa tornar uma
série de medidas. cujo resultado final seria, efetivamente,
o combate à inflação, fazendo com que a curva ascendente
da inflação e2.ia para patamares que possam ser absorvidos
pela sociedade brasileira. Cumprimento-V. Ex·-pelo seu discurso. nobre Senador, mas chamo a atenção do País e do
Governo para que não tranSformemos a c]Uest_~o ~'?___ combate
à sonegação num terrorismo físcal e tributário nestf: País.

Junho de 1993

no período de 24 a 28-5-93. quando estive ausente dos lrabalhos da Casa, por motivo de doença. conforme atestado médico anexo.
Sala das Sessões, 1" de junho de- 1993. --Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento está dcvidame_ntc instrUído com atestado médico previsto no art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação.
O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidt.!nte. peço a palavra para
uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobrt.!' Senador.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para declaração
de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de destacar a minha profunda alegria de saber
que o nosso querido Senador Josaphat Marinho conseguiu
saltar essa fogueira em que estava cm vias de se queimar,
pois quase veio a falecer.
Esse requerimento dt.! S. Ex" çorrcsponde justamente aos
dias em que esteve internado, com risco de vida. Graças a
Deus, ele já está circulando entre nós, com grande satisfaçflo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Senador. a alegria de V. Ex" pelo retorno do ilustre Senador é
a de toda a Casa.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senad_orcs _4ue o aprovam queiram permanecer
sentadOs. (Pa-usa.)
O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado, Senador
Aprovado.
Odacir Soares. O objetivo do meu alerta não é a criação
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicide um terrorismo fiscal, mas apenas colocar o Pa(s dentro
da realidade. ou seja. a de que é necessário tornar medidas-- tada.
no sentido de faz~ r com qliC- -oun:iVCrso da Receita federal _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
seja consentâneo com o u'niverso de empresas e demais contri- - mesa., projeto que será lido pela Sr" 1-• Secretária.
buintcs. como acontece en'dodos os países do mundo.
Ê lido o seguinte
Sr. Presidentes. Sr"_ e .Srs. Senadores. no m_omcnto em
que acaba de assumir o Ministério da Fazenda um homem
público com a inteligência c a viSão do nosso eminente Senador
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 70, DE 1993
Fernando Henrique Cardoso, que desperta cm toda a Nação
Di.<.ipõe sobre a concessão de indenização ou pensão
novas esperanças e expectativas, ficam aqui estas minhas desespecial aos cidadãos, ou seus familiares, que sofreram
pretensiosas observações c sugestões, não de ttm expert em
prejuízos, decorrentes de_ ações repressivas do poder
economia ou especialista em finanças públicas, mas de um
público ou de ações violentas motivadas por inconforobservador permanente da realidade nacional.
mismo politico, nos casos não beneficiados pelo art. s~
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
COMPARECEM AWS OS SRS. SENADOli.E:J:-

Alfredo Campos _ Antonio Mariz _ Aurco Mello _ Iram
Saraiva João Calmon _Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_
José Ri<:ha _ Louretnberg Nunes Rocha _Luiz Albctto Oliveira
_ Qnofre Quii~an _ l(onan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
requerimento que será lido pela Sr" I·' Secretária.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 527, DE 1993

mesa~

Requeiro. nos termos do art. 43, I, do Regimerito Inferno
do Senado Federal, seja considerada como licença autorizada.

O Congresso Nacional_ decreta:
TITULO I
Da finalidade
Art. 1·• Esta Lei tem por finalidade conceder indcnização ou pensão especial é:IOS cidadãos, ou seus familiares,
que hajam sofrido prejuízos decorrentes de ações r.epressivas
do poder público, legai~ ou ilegais, cometidas no período de
31 de março de I 964 a 31 de março de 1985, e não provocadas
por atos tipificados corno delito na Lei n·• 7.170, dç- 14 de
dezembro-de 1983, nos quais o requerente teve atuaç1i0 direta
ou qualquer participação em seu planejamcnto, organizaç<:io
ou execução.
§ 1" Caberá, também, indcnização_ou pensão especial
para ressar.cir prejufzos decorrentes d~ violêÇlcia praticada por
pessoas motivadas por inconformi~mo político.
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§ 2~ No caso de ilegalidade praticada por órgãos ou
§ 3" A pensão do filho lnterdito será vitalícia e _a ela
agentes do poder pühlico, caherá indcnização ou pensão cspe·:: serão incorporadas as partes referentes. ao::;. demais filhos, à
cial para rc.ssarcimento dos prejuízos conseqüentes do. ex:cesso.•
media~ cm que forem perdendo a condição de beneficiários.
mesmo que o requerente tenha ptO\'OCado a ação repressiva.
§ 4" O cônjuge, companheira ou companheiro, sobrevi§ 3" As dispo:-;içõcs deste artigo não se aplicam:
vente, perderá a pensão espe.cial a que fizer jus, se houver
I -aos ca:-.n:-. já beneficiados pelo disposto no art. 8"
contraído matrimónio ou assumido união estável, após o faledo Ato das Dispu~1Ções Constitucionais TransitóriaS;
cimento do prejudicado.
I I - no caso de perda de cargos públicos de confiança
§ 5o No casQ do parágrafo anterior, a pensão reverterá
ou em comissão:
para os filhos ou outros beneficiários, na Ordem estabelecida
no inciso n do art. 5<> •.
ITI - a militares c policiais civis, envolvidos em ações
repressivas. por já estarem amparados por legislação espe·
Art. 6" A tJeÍlSão e-speCial, aos familiares, não terâ cará- ter re.troativo e não será acumt_~.láyel. ~om quaisquer rendicífica.
TÍTULO 11
mentos pagos por órgãos públicos. ex.ce.tQ benefíCios previdenciários, ressalvado._o direito de opção. _
Da indenização e da pensão especial
Art. 7" O pagamento de indenização exclui a concessão
CAPÍTULO I
Da Concessão
..
posterior de pensão especial.
'
CAPÍTULO II
Art. 2:' A conccssão-d_a !f!denização ou pensão ~!-pecial
dar-se-á mediante requerimento apresentado ao órgão compeDo cálculo da indenização e da pensão
tente, designado pelo Poder Executivo, no prazo· máximo de
Art. 8\' A in.denjzação, que será paga numa única parce180 (cento e oitenta dias)~ ~ontados da data CJç: publicação- la, corresponderá à remuneração me1.1sa1, multiplicada pelO do Decreto regulamentador desia lei.
número de meses~. incluindo a fração. de més, em que durou
'o impedimento prófi~sional.
Parágrafo úniCO. O rcqüedmento ccinterá:
I - a narração dos fatos que deram origem aos prejuízos;
Parágrafo único. A remuneração mensal, que será_ corriI I - provas que demonstrem a verdade doS fatos al~gagida n~ data da co,Íl.Cessão do benefíciq, não poderá ser menor
dos;
.
· que a remuneração média dos três mes~~ anteriores ao impedimento.
III- nomeação de testemu~nhas.
Art. 9" A pensão espedal, a ser paga mensalmente,
Art. 3" A avaliação e declaração da condiçãO-de:! pfeju~
sàá, no mínimo, igual a dois terços da remuneração média
clicado do requurentc deverá .ser. rcaliz.~9a por um colegüi.do,
onde a sociedade civil o faça representar. -dos trés meses a-riteriore"s ao fato que deu origem à invalidez
permanente ou à rno.rte, atualiza4a na çiat.a d~ .concessão do
§ J·' Dos trabalhos e da decisão do- órgão comp~terite
beridício.
·
não decorrerão consequências na ár_ca penal.
§ zn Da decisão caberá recurso, 11_a esfeí;·a- a-dministraTÍTULO lli
..,. ·das disposições finais
tiva, ao Presidente da República. no prazo de 3Ú (trTiüaYafa-s.
§ 3o O órgão competente ahster-se-á de dar tratamento
- -Àrt. 10. O POder Executívo pr()_Videnciará a alocação
de recursos orçani.~Q_tái_los, necessãtios_ à implementação desta
coletivo aos processos, examinando e decidindo-': caso a caso.
lei.
Art. 4·• Reconhecido o prejuízo causado pelo poder público, caberá:
-_ ·
Art. 11. _ O Poder Execu_UvO .regulamentará a aplicação
I - indenização, ao prejudicado ou aQs l)e_i"d~iros, .n~ ordesta .l~i, no prazo _de 60 (sessenta) dias após sua publicaçãÇ).
dem constante no inciso I1, do art. 5°;
Àrt. 12. OES~ lei en!ra em vigor ~na data de su~. PU:hl!~
tação.I I - pt!nsão especial, ao prejUdicado, Oo caSo da repx~s
Art~ 13. ReVogam-se ãS- disposíÇOes· em- cóntr_ârio.
são ou atos de violência krem resultado em invalidez permanente;
Justificação
III- pensão especial, aos familiares, no caso da repres~"attiCulan:neilte, durante o pe-ríodo eritre 31.de marçO
são ou atos de violência terem resultado cm morte.
Parágrafo ú-nico. · A-indcriização sefá devida pelo tempo
de 1964, data em que, atravé·s de um golpe de estado, as
em que o prejudicado, em conseqüência da aÇão 1-cprC.SslVa Forças Armadas assumiram o poder e 31 de março de 1985,
ou a tos de violência, fico_u imp_cdido de exercer atividades data da posse do primeiro Presidente civil, __após 21 anos de
-· ·-·- · · ~ ·
profissionais.
g9_vernantes militares, várias ações violentas ocorreram, ora
. ___ conseqüêricla de repressão legal ou ilegal do poder público,
Art. s~ Serão beneficiários dQ. disposto Ílesta lei: . ~
ora resultado de ações de cidadãos tomados por _incorforrnismo
I - o prejudicado~
político.
.
II- em caso de falecimento do prejudicado, na ordem
Num primeiro. i to de pacificaÇão. dó País, i Constituição
que se sc:::gue:
Federal de 1988 tio art_. go do Ato das Disposições Constitua) o Cônjuge sobr~Vivente;
b) a companht:ira ou companheiro legalmente reconhe- cionais Transitórías, concedeu anistia àqueles que, entre ·18
cidos;
de seteJnbro de 1946 c a data da promulgação da Constituição,
c) os filhos menores de 21 (vinte e um) anJlS_~..os.filhos ''foram at.ingidos, em decorrência de motivação exclusivamen·
te Política, por aios de exceção, institucionais oU compleinterditos, em iguaís partes;
d) demais dependentes, nos termos legais, em iguais par- mentares( ... ) aO$ atingidos pelo Decreto-lei n~ 864, de 12
dC Sete-inbro de 1969 ..._"
·
tcs..
§ i" A pensão especial do preju-dicado terá- caráter vitaNão obstante, o País ressente-se de urna lei qi.J."e, valenlício.
do-se da agilidade da esfera __administrativa, garanta ressarcimento àqueles que., sem qualquer participação ilícita em fatos:
§ 2~ Os filhos e dependentes menores farão jus à pensão
daquele período de governos militare.s, te!J.ham sofrido prejuíaté a data em que completarem 21 (vinte c um) anos.
c

o

.

•

.
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vistos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas 'as características c peculiaridades das carreiras dos servidores públicos
civis e militares c observados os respectivos regimes jurídicos.
§ J·· O disposto_ neste artigo somente gerará efeitos fi~
nancciros a partfr da proinulgação da ConStituiÇãO, vedada
a remuneraçãO de qualquer espécie em caráter retroativo.
§ 2" Ficam assegurados os henefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e rcpre_sentantes sindicais que. por motivos exclusivamente político:::;,
tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento
das atividades remUneradas que exerciam, bem como aos que
ro·r~nl,iplP.e.ctidos de c~ercer ativiçtactcs profissionais em virtu~
de de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 6" As pessoas jurídicas de direito púhlico e as
,§ 3" Aos ddàdãqs que foram impedidos de _exercer. na
de direito privado prestadoras de serviços púbficos res~ . vida civil, atividadc profissional específica, em decorrência
penderão pelos danos que seus ·agentes, ness~ qualidas Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n·•
dade, causarem a terceiros. assegur~d9 o direit_o de
S-.5.0-'GMS.
................. -............. ····-· ..........•........•..-.. ...•....•........
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa."
-

zos.dccorrentes de repressão do Estado. Rc:sscnte~se, também, de dispositivos legais que amparem os que, apesar da
participaç:.'io cm a tos ilícitos, tenham sido submetidos a excessos ilegais e aqueles que, apesar de não pertencerem ao sistema
repressivo do Estado. foram prejudicados por violência desen~
cadeada pelo inconforrnismo político. Além disso, torna-se
necessário, por dever de jus_tiça, estendermos os benefícios
do ressarcimento. conforme o caso, a dependentes e herdeiros
dos cidadãos que foram atingidos em seus direitos. _ _ _ _
Esta proposição foi calcada nos princípios jurfdicos do
§ 6", do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 37. ~·~· ...................................... - .. .
• • • •

O

r•

O O • • • •

• •

• •

·--.~, -~~-.__.

• • •

, - , õ • • ' O-' • ........ (
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LEI N" 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1~83
Define os crimes contra a segurança nacional, a
ordem política e social, estabelece seu processo e julga. mento e dá outras providências.
-

Através deste Projeto- de Lei, esperamos estar contribuindo para a Justiça- função índelegável do E:::;tado . ...,.....
e para-que os fatos acontecidos naquele período de cxceção
política de nossa História sejam definitivamente esquecidos.
Sala das Sessões,. 1" de junho de 1993. ---:--Senador Ronan
Tito.

DECRETO-LEI N" R61
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Altera o__ art. 2~ do Decreto Legislativo n~ 18, de
IS de dezembro de 1961, e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPiTULO VII
Da Administraç3o Pública -SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração púhlica dircta, indireta ou
fundacional. de qualque-r dos Poderes da uniàb~ dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios ohcdc_cerâ aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, puhlicidadc __ e,
também, ao seguinte:

' ..................... ..........
............
§ 6" As pessoas jurídicas de direito públiCo e as de direi~
~

····-····C:.---'--~···,.,

·--·~-········

to privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causare:m a terceiros.
assegurado o direito de regresso contra o· reSponsável nos
casos de dolo ou culpa.
."~- ........ -..................•... ; ...... '.~ ......... ~- :~ ...... -- .. -.. ::.
ATO DAS DISPOSIÇÕES.
.
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
...... ·•···. ··~--.- .• ••• ~--~~·-· •.•.•.. -~ • •' ....• ;.~-~'L.'•... ·• •• ~- •••• ~.

Art. 8" É concedida anistia aos que, no período de IR
de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação-exclusivamente política. por atm._de exceção. institucionàis ou complementares, aos que foram abrangidos pelo D_ecreto Legislativo n" 18, de 15 de dezembro de 1961, e_ aos atingidos
peto Decreto-Lei n'' 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na imitividade. ao cargo, emprego, posto
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade pre~

•

•

•

•

O • •

<~

•,. '"• •

-~ < • • ,-; • • •' "

• • - ' • • • • •• • ·~•~•••'-•• • +~+~•- •• -~- · - - • • • r•" ,•, ·~••• •

(À Comis~·ão de Constitlliçâo, Justiça e Cidadanin
- Decisão rerminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
_Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr• 1"
Secretária·.
· -Ê.'IidO o segui'n'te·'' ·

REQUERIMENTO N• 528, DE 1993
Requeremos urgência, na forma do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n" 48, de 1993, relativa
à ope-raÇão de crédito pretendida pelo Governo do Estado
do Maranhão junto ao Finep. no valor total de
Cr$19.776.804.318,53 (dezenovc bilhões. ~etecentos e s_etenta
e seis· milhões, oitocentos e quatro mil. trezentos e dezoito
cru:iekos e cinqüenta c três CentavoS)~ a -preços de fevereiro
de 1993.
..
-~

Sala das Sessões~ 1" de_junho de 11)93 . ...,..... Marco Maciel
- M3gno Bacelar - Jonas Pinheiro - Esperidião Amin Ma ui-o "IJenevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento lido será votado após a Ordem do D_ia, na forma du
·
art. 340. Jf. do Regimento Interno.
O S.R. PRESIJ)ENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado
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mar-se em agressor. Esse5 fatos deturpados são divulgados
pelo País inteiro. Vemos o proprietário de uma determinada
emissora de televisão. que tem 90!/é de audiência no meu
Item 1:
Estado, diariamente, ofender seus adversários; ofende a ess_e
PROJETO PE DECRETO LEGISJ,.">.TIVO
que fái tni_nsforrriado em_agressor, chamando-o de ladrão,
N" 9, DE 1993 ,
atentando contra a honra da sua espo-sa,_ de seus irmãos e
seus familiares. E aí, pergunto: por que isso- aind_a exlste?
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
-Com relação a minha pes.<;oa, nunca se chegou a esse
do art. 3.53. parágrafo único, do RegimentO
Interno.)
ponto, mas sei quantas vezes tive que sopitar meus ímpetos
para evitar chegar ao desforço físico com o Sr. Governador
Votação, em turno único, do Projete;> de Decreto
do Estado da Bahia. Tenho uma formação cristã que me impeLegislativo n" 9, de 1993 (n" 186/92, na Câmara dos
de de fazer determinadas coisas. Mas is5_Q, Sr. Presidente,
Deputado5), que apfóva o ato que ouwr-ga· per.miSsã"o
acontece todos os dias no meu Estado. Os_ adversários do
à RádiQ Joye_m, Pira Ltd~. para explorar serviço de
Sr.
GOvernador-são atingidos em sua honra ~árias vezes por
radiodifusãO sonora em freqüência modUlada na Cid.a~
dia. Alguns não sabem se controlar e_ re_agem até contra pesde de Piracaia, EStado de São Paulo, tendo
_
soas que talvez não tenham nada com isso.
PARECER FAVORÁVEL, prÓferido emPiená- E por essas e outras razões que tenho sempre aqui me
rio, Relator: Magno Bacelar, em substituição à Cernis~
manifestado contra tais conceSSões·-~ não me refiro especiflsão de Educação.
camente a essa, mas a quando não examinamos o que a-concessão está representando para o País. Outro dia, vimos aqui
A dis_cussão da ffiatéria foi encerrada na _sessão ordinária
de 28 de maio último...
- -a demonstração- de como se faz a concentração de poder na
_mão de uma só família. Se n.~o tomarmos o cuidado necessário
Em votação~
evitar essas--SltUãções,eStãrem_os votando e referendandO,
'ó s~. Jutahy- Magal-hães -Sr. Preside~-te,- peÇo a Palavra -para:
aqui, a formação de cartéis_e oligopólios nas comunicaçúes.
para encaminhar a votação.
_
-c Sr. Presidente, já estou com um projeto pronto, em minha
0 SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
mesa. Ainda não sei se vou apresentá-lo na "CPI da Jovem
. _
_
a palavra ao nobre Senador.
Pan" ou numa comissão que criamos-- mas que até hoje
não se reuniu- para trafar das concessões de rádio e televisãO.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaSei que vou colocar a· mão no vespeiro, talvez â toa; talvez
minhar. Sem revisão do or.ado.r:_.)- Sr. Pre~id~pte, S~~- Senao projeto não tenha êxito, mas vou apresentá-lo, para termos
dores1 yamos votar mais um~_copc~ssão, e, dest~ vez, é de
a oportunidade de_ discutir a questão _d_e concessão de rádio
rádio. Fico preocúpado;-sr. _P_reSi<;Icnte_, com a votaçjp dessas
e televisão, que considero fundamental para o País. Não podeconcessões, seja·m de -râtlio ou de televisão. Não fazemos o
mos referendar esse poder absoluto a determinadas famílias
devido exame da matéria por razões as mais div-erSas, a começar pela dificuldade que temos cm reunir a Comissão -de Edu-_ nos diversos estados brasileiros, que estão controlando a opinião pública, criando candidaturas, combatendo seus advercação para examinar a inatérta: que é stia ·prérrogativ3, e
sários
e tentanQQ Q.estruí-los através da manipulação dos meios
que possui as devidas informações dos muniCípiOs onde essas
de informação. Isso_ podemos ver diariamente em qualquer
concessões vão existir.
estado pelo qual passemos.
Fico prcocupado,Sr. Presidente, porque, a cada dia, essas
concessões se transformam em fatores de prestígio político,
O Sr. Mário Covas- Concede-me V. Ex·' um aparte?
de manipulação da opinião pública, de acordo com os inteO SR. JUTAHY MAGALHÃÉS - Ouço V. Ex' com
resses políticos c cconômicos dos_ seus proprietá6õs. Chegam
·
prazer.
ao ponto, de acordo com_se!.!S_interesse.s políticos, de impedir
O Sr. Mário Covas- V. Exrltem sido, sem dúvida nenhua divulgação de imagem ou de som de determinadas personagens da vida pública nacional.
- - - - ··- -- ·
ma, o maior estudioso desse tema. Um tema que acahamos
trazendo para apreciação no Congresso, ao contrário da idéia
Se Fulano é adversáriO do dono da emissora, é proibida
inicial, sustentada na Constituição, que era de que todo sistea transmissão da sua imagem naquela emissora. Isso, Sr. Presima de comunicação deveria ser objeto dos parâmetros fixados
dente, em órgão concessioriáriO, éiitãdmíssível, mas, infelizpor uma entidade representada pela sociedade civil, pelo Conmente, nossas leis o permitem.
--_
- gresso e pelo Executivo. No meu modo dç entender, uma
Conheço vários exemplos e poderia citá-los. Temos no
solução de absoluto bom senso e enorme cometido democráSenado Federal, um Senador que pode participar de reuniões.
tico, mas que não prevaleceu. Acabo~ prevalecendo a criação
ma~~ ~missara de televisão mais impOrtante dõ ?:"ais, ao filmar
o evento. corta a sua imagem. Isso acOntece co_Stumeiramente;-- de um conselho- fornecedor de m~ro subsídio _ao Congresso,
projeto que acabou sendo aprovado nesta Casa depois da
não é apenas um caso isolado. Nós em nossos Estados, podeiniciativa do nOSSo- saudoso Senador Pompeu de Sousa. Mas
mos. constatar o que acontece nas emissoras çujos proprietários
numa época em que se fala tanto em modernidade, Sr. Senador
são políticos.
Jurahy Magalhães - e V. Ex' estudou tanto o assunto - ,
Sr. Presidente, isso não é liberdade de imprensa. - ·
não seria conveniente, em nome_ da modernidade, em nome
Nós, que defendemos a liberdade de imprensa com todas
das prerrogativas da livre iniciativa, da economia ctC mel-cada,
as nossas forças, não podemos admitir _que o dono -oe uma
que o problema de rádio e televisão fosse inteiramente aberto?
emissora tenha em suas mãos o poder de controlar a opinião
Satisfeitas as condições legais, ou melhor, os parâmetros técnipública através da audiência de 80%, 909t da sua emissora.
cos, qualquer pessoa que se habilitasse a obter a concessão
No meu Estado, existe uma verdadeira "ilha da fantasia",
deveria consegui-la. A concessão não deveria ser caftoria1,
em que se transformam notícias ínveiídicas em fatos concretOs.
para alguns, ainda que em nome de uma suposta concorrência
Lá há uma truculência política, onde uma vítima pode transforR
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meios de comunic..1ç~1o? Realmente não sou conhecedor da
pública. Não seria mais inteligente. mais -óbvio. mais normal.
matt!ria, mas tenho visto com satisfação para todos nós, _que
que qualquer um que quisesse ter -uma rádio ou um canal
somos companheiros de partido, o exc~lente, o excepcioTial
de televisão simplesmente se habilitasse tecnicamente perante
empenho que V. Ex" tem posto para que o Senado possa
o poder público e afinal. imediatamente. obtivesse a conces~
enfremar esse prohlema. Afinal, ele tem que opinar sobre
são? Será que com essa medida não teríamos mu-ito menos
uma questão com a qual tem muito pouca vivência durante
problemas? Porque aqueles que nos sobram são os decorrentes
todo o processo. Fico me perguntando - c me acudindo
da necessidade de fazer justiça, de não permitir que isso seja
do conselho de V. Ex'- se não seria razoável tentarmos
um instrumento a serviço de quem quer que seja. Não seria
estruturar um mecanismo de natureza-legal que, afinal, ofereo ideal se todos tivéssemos realmente igualdade de coti."dições?
cesse-:_r~ealmcn_tc igualdade de oportunidade também no sistePor que deve haver igualdade de condições em certas atividades económicas e, nesta, ela deve ser restrita àQueles que.
ma _de comunicações.
eventualmente, independente do meio, recorrem-a uma conO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex\
cessão? Por que não facilitar de tal maneira _que qualquer
meu caro Líder; Senador Mário Covas. Caso eu não tivesse
brasileiro, desde que satisfeitos os parâmetros de -necessidade
nenhum mérito por ter falado hoje. eu o teria por haver chamatécnica, possa se apresentar como desejando entrar no risco
do v __ Ex·' para este Jehate. V. Ex·'. corrio sempre. trai-umade uma empresa_ de comunicação, seja ela de rádio, seja de
contribuição das mais valiosas.
televisão, e tivesse automaticamente a concessão? Teríamos
Esse é o método mais democrático, inclusive com a partiuma concorrência real. O órgão público -estaria limitado apecipação de meios de comunicação comunitáriOS. -mesmo que
nas a valores técnicos, sem ser obrigado a entrar na disputa.
apenas atendam a sua comunidade, o seu município, e daí,
que se daria no terreno econômico •. ou seja, a quem -tivesse
então, estabdeçam ligações com outros.
sucesso--no trabalho desenvolvido. E o que tenho aprendido
Exi::.k ap~nas uma restrição. de ordem técnica, quanto ·
sistematicamente nos mais novos valores _dOs novos padrões
às faixas. às ondas, porque tem de haver um certo limite
daquilo que se chama modernidade. Não seria mais lógico
do número de conces-são de canais de rádio c televisão. púa
que, nessa área, como em tantas outras para as quais ultimaevitar que uma tenha mais requisitos tt!cnicos 4ue a outra.
mente se reclama esse procedimento, também, se adotasse
Quanto à parte administrativa c económica, alguns parâme~
essa prática:? Ou vamos ficar eternamente concedendo pri,;ilé~
tros, também, devem ser colocados, para evitar que_ pessoas
gios a alguns, mesmo em nome de uma supo-sta concorréncia
com maior poder económico tenham condições de formar
pública que, a rigor, não deixa de s~r (i_ mera· satisfação de
cadeias de rádio e tcle\·isão, como existe atualmentt! em nosso
requisito-s té-cnicos, para que, no final, a decisão seja política?
País. Hoje, no Brasil, os meios de comunicação e publicação
Não seria mais lógiccr se fizéssemos assim? Não seria mais
estão nas mãos de sete famnias. Essas tém quase a totalidade
lógico se abríssemos essa oportunida~e também para grupos
do poder de comunicação, de levar a informação à opinião
económicos_, grupos políticos, sociedades amigos de bairros,
pública brasileira.
·
associações de classe e_sindicatos, enfim, para quem quisesse
Veja
V.
Ex'
como
se
pode
manipular
a
opinião
pública
correr o risco de assll:~ir lit!la empresa de comunicaç~o ou
atravéS dos meios de comunicação. Com a criação desses parâpudesse fazê-lo? É interessante observar que ouço cada uma
metros_. isso seria evitado.
dessas empre-sas de comunicação reivindicar isso para as- deNos Estados Unidos, país altamente democrático, o-nde
mais atividades. A cada instante, as televisões e as râd-iOs
defendem a adoção dessa tese para as demais atividades. Por- ninguém pode falar em determinações autoritárias, quem tem
uma empresa jornalística no E:-.tado não pode ser concessioque não adotá-la também para essa atividade? Fixado o pronária de ':lm canal de televisão. Já houve até recurso p~-rante
blema técnico, quem quiser que se ha.bilitc e em iguãJdade
ã SUprema Corte para tentar modificar e~sa questão, e a Supre"
de condições: com o capital, os requisitos e-o-praz-o necessáma Corte deu ganho de causa ao Conselho existente.-- Há
rios; daí para frente não tem que haver escolha. Essa é a
um limltc ati! para a puhliciclade; não se -pode ter mais de·
regra da livre iniciativa, essa é a regra da economia-de merca30%". Da-mesma formã., deveria haver -uma limitação em no~s_o
do. essa é a regra em torno da qual se usa hoje o conceito
País. Diz-se, aqui. que a nossa maior red,e __tem um poder
de modernidade. Por que esse conceito não_deve atingir os
superior, porque é mais eficiente. mais profissional. Lâ, nem
meios de comunicação? Por que os mesmos ainda fiCam na
cm
da profissionalização. permite-se a criação de um
mão- não discuto o método que utilizaram para conseguirem
monopólio sobre a opinião púhlica.
isso _,.. de alguns poucos, em detrimento da maioria? Acaba
Se cjlamamos esse poder para nós, no Congresso Nacioacontecendo o que V. Ex• está citando agora e_ o" que_ a socienal, -deveríamos discutir ~ elaborar uma lei referente a eSsU
dade brasileira está cansada de ver, isto é, quem tem o dominio
questão. A proposta yuc pretendo apresentar não é a melhor;
do meio de comunicação, hoje, comanda o processo democráé para ser discutida. melhorada~ aperfeiçoada. Mas 0 preciso
tico. Democracia é cada vez mais informação._ Se _o cidadão
que ~e-~e algo a respeito. Isso é o que desCjo trazer.
·
não tem informação, sequer tem- como exercitar as prerro~
gativas que a democracia lhe oferece. Não há_ como alguém
- O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex~ um aparte?
dizer que tem que pór o filho numa escola, porque a ConstiO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ouço V. Ex~ com
tuição assegura que o ensino de primeiro grau é gratuito e
universal. Se ele não tiver essa informação, não tem como --prazer.
exercer esse direito. Informação c democracia são dois valores
O Sr. Ronan Tito- O nobre S~nador Mário Covas feriu
ªbsolutamente indissociáveis; eles caminham juntos e s_e não
üm assünto no apaite qüi? fez a V. Ex' qu~ gostaria, neste
for satisfeito um, não pode ser atendido o outro. Entendemos
momento, de re_cuperar. O pensamento é de S. Ex-' Nas palesque, para a vida económica, o melhor cri!ério é o da multiplitras e nos debates que tenho freqüentado, às vezes, cito o
cidade, da concorrência, dos padrões ganhos no processo.
seu autor; outras, não. Mas o direito à informação é o direito
~or que é que não vamos entender que isso vale para os
do cidadão, consagrado pela Constituição, e não é um direito
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dQ jornalista. No dia

em que o Senador Mário Covas falou aqui á respdtõ desse
assunto, deixei que S. Ex~ terminasse o- s"etr~discurso e fui
curnprrmentá~lo. Na verdade, o nobre Senador lembrouws~
aqui de um amigo nosso, da melhor qualidade, por quem
tenho o maior respeito e carinho: Roberto Pompeu de SOusa.
Pompeu foi um ·lutador que queria criar_.o Conselho Misto
da Supervisão da Comunicação SociaL Pp_r outro lad9~..também, lembro-me que a única_ .comissão da ·çpn~tit.uiilte de.
1988 __que não entregou o seu relatório final foi justamentç
a Comissão de Comunicação Social, por um trtrpefo do nosso
querido Pompeu, do Santo Pompeu. Era um homem que
vibrava, participava e expressava, como um puro, o seu pri·
meiro pensamento. Por iSso, S. Ex' pagou ·um preço caríssimo
durante a ditadura; sofreu a diab_o._ Talyez ~inguém na área
de com_uniça_ções tenha sofrido tanto quanto Pompeu de Sousa. Na hora em que estáya_mos discutindo as limitações que
deveríamos colocar ao dito direito de inform_ação,_ S. Ex~ deu
um grito, levantou as duas mãos e disse: "a.Imprensa é livfe".
Mais tarde, Pompeu de Sousa quís penifê"áciil.f-=-se -::....:·e o· fez
com denodo, com determinação; lutava pelos corredores apanhando-assinaturas para criar o tal Conselhp-SuJ)eríoi" de Comunicação Social, um Conselho Misto, a exempl9 do -que
existe na EUropa. No Brasil, temos algumas entidades ;:.tçiflla
do bem e do mal. Temo::. aqui que a Imprensa está -a.çima
do bem e do mal. Há pouco tempo, o Senador Josê Fogaça
esteve aqui com um profeta que debatemos e discutimos,
falando sobre ess_e assuntQ, Nãq sei que ~m levou esse projeto.
Por outro lado, temos também .o Pod!:!r JttdiCiáriO acima do
bem e do mal. Quisemos críaf o Cons-elho -Superior de Magistratura, formado pelos próprios juízes e -rh_àgiSffados e não
conseguimos. Hoje; poSSo dizer ·a- V. Ex$, com fõdã a- segurança, que, se temos mazelas_- e como a.s temos- _ê ·neste
dois setores que elas aparecem de manei r~ maís gritante_, justamente, porque são dois setorc_s que estão açj_ma do bem e
do mal. V. E':'~ se refere muito b~m a~ '"direi!q" _gue um
proprietário de televi!SãQ tem d~ .Yeicul~r .J!Q!(ç!~_s__contra os
seus adversários políticos, cinco ou dez vezes por dia, todos ·
os dias, sem ter ele a obrigação de provar -o-que falou. Ao
contrário: se alguêm for caluniado e tentar provar o contrário,
tenho pena, porque terá que recorrer ao Poder Judiciário.
Daqui ã. 25-ou 30 ao"OS, possivelmente, o Poder Judiciário
dirá algo para o finado, aquele que já morreu - e não se
cumpre justiça. Nobre Senador, V. Ex• e eu estamos prestando
a nossa colaboração tambén:t à CP! da Eyasão FlScal. Estamos
cautelosos sobre vários aspectos, porque sabemos que, se forçarmos mais um pouco, a-quelas entidades, empresas ou firmas
vão recorrer ao Poder Judiciáfio. Vou abordar a questão dos
bancos. Estamos requerendo as contas_bancárias· de maneira
criptografada, para que não se_revele 9 autor da conta, mas,
através do CPF, possa localizar-se_ :;ts_ contas fantasmas que,
temos certeza, neste Brasil, são milhares ou até milhões. E
a evasão se faz muiro por esse ponto. Também vamos até
um determinado momento e paramos, porque, s_e_ formos agir
como o Poder Judiciário, que é uma prerrogativa que a Constituição nos dá - é claro, vão agir através do .Judiciário_e, no·caso, um advogado de primeira linha posterga essa decisão para daqui a 30 anos. Nobre Senador_.,_ por que solicitei
o aparte? Porque estamos_ no mOQlCIJ.tO q:_r_t,o Qe rever esses
pontos de vista. A Revisão- Cé:iilStitúciO_riál_está batendo âs
nossas portas. Se deixarmos a questão da informação social
e a questão judiCiária-acima do bem e do mal, vamos fracassar
novamente. Orgulho-me muito de ter sido o autor desse art.
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3" da Revisão Constitucional. Fi-lo Por Outras razões. Na Constitulçáo, num determinado momento, senti que é:stáVarri.oS
caminhando de .forma retroat_iva~ reativa; estávamos reagindo
ao passado recente, que era a ditadura. Por exemplo, o SantO
Pompeu de Sousa estf,lva r~_agíndo ao que era a questãõ da
censura àépq_ca da ditadur_'!~ :P_C!rém, agora, com_ a experiência
que tivemos, a meu ver, o Congresso Naciorial tem a- obrigação
de rever muitos_itens, principalmente esses dois. V. E~ tem
toda a raza:o. Por~3.nfõ, quando o ·senador Mário Covas diz
que ·~o direito· da informação é um direito_ dp cidadão", S.
Ex• quer dizer_ que o direito não é do dono do jornal nem
do j(lrnalista; os jornalistas mandam pa·ra a redação 90% dos
fatos relevantes. que ocorrem no Congresso NadOnaL Ou V.
Ex• pensa que não? Eles mandam_, são zelosos, estão nas
comissões, mas· essas notícia_s não são- veiçuladas. porque não
interessam ao sístema de comunicação que é financiado,-patrocinado, sustentado pelas gr~pdes empresas. Portanto, eu até
pediria _que V. Ex• segurasse a lei por maJs algum tempo.
V a~ os ·para a Cof!stituição_. Vamos estabelecer primados que
limitem 'esses poderes ilimitaôos. Ninguém, nQbre Senador,
pode estar acima da lei num sistema democráticó. A_d~ffio
Ci:acia é o império da lei. Se temos s_etores de grande importância acima da lei, então, a democracia vai claudicar sempre.
Q~Cro, _agl?ra, fazer uín pequeno -reparo com relação ao _final.
As pequenas estaÇões de rádio ínstaTadas no interior têm uma
finalidade extraordinária, porque divulgam pequenas com unisoais. Pediria a V. Ex• que considerasse o caso da emissora
Jo~.-~m Pir:i: de Piraç:aia, em nome dó engano inicial.que fizemos na Constituição. A meu ver, essa matéria_ não deveria
ser resolvida aquC As concessões não-têm que ser·apre:cürdas
no Congresso. }~·~a verdade, a nossa competência deveria ser
a de cdar le_is _que sejam regras a regerem a açãó do Poder
Exe_cutivo na concessão de emiSs-oras. Caberia ao Le_gislativo
eao JUdíciáriO"'fiC~ar·vtgnáütes e coibir aquilo que extrapola
a -~e i~- _M.as conced~mos ~o povO -de Pirataia uffia eStação de
freqüência modulada. Quanto aos protestos de V. Ex' em
re_Iação aoS poucos donos da opinião pública, quero torn_á--los
vei::mei,ltês,_.soma:f-me com V. Ex~ É um ab_surdo que a transmissão de informa·ção neste País permaneça nas mãos de três
ou quatro famílias. Recentemente, o canal 4 de Londres fez
um,ç!ocume.~~ári?.--:: sob~e o_ qual há um~ _briga para decidir-se
se deve_ ser _traóv._ziçlo e publicado no Brasil - denominado
Ne~ CltiZtút ·Kané - ''O Novo Cidadão Kane" - que
conta uma história paralela àquela apresentada por Orson
_Wells de maneira tão magnffic~·- N~ ve_r~~o original, o personagem -principal dominava to_d_a UllJ._a região. o çida_dão Kan~
atualizado, no entanto, domina todo_ um país de 150 milhõeS
de habitantes. TCifuara que esse· documentá-rio, rntiítO bem
elaborado pelo Canal4 da Inglaterra; seja ·veiCulado mi.s em-is-·
-soras brãsilt:~irã.s de televisãO em uril horârio__em que- todos_
possam âssiStir.~Quero dizer que estoU Solidário com V. E~
rio proteSto coriff-â o· dom-ínio de poucas forças na manipulação
da veiculação das notíci3S. Mas faço um apelo a V. Ex~ no
sentido de que aprovemos a conCesSão-Pàrá. o povo de Pirâcaia,
para quem talvez seja importante a oportunidade de ouvir
a música se_rtaneja e aqueles pedidos e notícias que- São de
utilidade pública·. Agradéç6 ~ -afiai"te ·e·· peÇ-o perdão por" ter
me estendido.

The

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•
o aparte concedido Cófn a bene_volência, do fresidente da Mesa.
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex•
mais uma infração?
_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não permiio\lffiã'
ção; concedo o aparte.
O Sr. ·cid S3.bóiiCd"e Carvalho - Gosfaríá-de também
infríilgír·o Regrrnen:top·a-ra,-nessáparte tão importante a que
chegou o debate, graças às intervenções de V. Ex•, de Mário
Covas e de Ronan Tito, iritegrar aO assUnto-os fatOfCs decadência de costumes, decadência ética a~ que-'se· estão entregando os meios de comunicação, nôtada!llente com a predominância dos noticiários-pOliciaiS, a explo-ração da imagem mais
rude da socíedade, até criando uma distorção- social muito
grave em todo o País. Foi provado que mUitos- delinqüentes
já-dclirtqüii'am à eSpera do noticiário na televisão. Uhomem
de pouca educação, o homem rude, o homem afeito ao submundo talvez entenda que é salutar a sua im~gem nos jornãíS
e na televisão. Muitas veZes o crini.e bárbaro _leva o criminoso·
a ser entrevistado, como acontece no Ceará em programas
locais. O crimíiloS:o é-entreviStado como s_e tosse uma pessoa
muito importante; então; ele ri da vítima, cJi3.ni.ã.-á de -otàrio
e faz outros comentários qiie sãõ absolutamente ferinos. Assim,- eifterido que esse é um aspecto que também deve preo~
cupar na informação. o- cjue deve ser suprimído na infórnlação? Será a vida política do País? se-rá- i}ue a vida política
só deve ser mostrada em parte e no que- for pior? Será qué
o crime deve ser exibido primordialmente nas emisSoras de
televisão, inclusiVe com a reconstituição-de fatos que consumam o estupro, o latrocínio, o roubo, o furto, 'fatos que-decan~
tam o crime por via indireta? Enquanto se diz que o crimenão compensa e que os_ programas de televisão e o noticiário
de rádio visam a comedir, evitar, educar contra o crime, a
verdade é que tudo isso termina se transfOrmando numa louvação da delínqüênciá, aa pefversidaâe, da marginalid.ade e de
tantos aspectos que são nocivos--e -que -táfitO pteocupam a
nossa sociedade. Quero inserir nesta pãrfe·a-meu tema, porque
o julgo também muito importante. E quero dizer, após ouvir
o à. parte do Senador Ronan TitO",- que concordo que deva
haver o reestudo da concessão de emissoras, mas não na revisão constitucíonal e, sim, através de emenda· à Constituição.
A emenda à Constituição é o veículo adequado para o reexame
de matérias desse jaC:z. Repifo: a emenda à ConstiiuiÇão,
não a revisão constitucional. Era o que tinha a dizer a V.
Ex~, infring~rido o regulamento e abusando da paciência nOtória do nobre amigo Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃESV. Ex•, com
seu aparte, coroar esta manifestação - que, ,por imagin'á-Iá
um protesto, esperava ser· rápida -em tom de contestação
ao que vem acontecendo no País e no meu Estado, Conheço
o clima político que cnvõlVe hoje o meu Estadó~-sei do-s perigos
que hoje corremos na política baiana em rM:.ao da força e
do poder de uma família que cOntrola a opihião pública da
Bahia através dos meios de comunicação.
. Portanto, o meu protesto não se dirigia "à rádio Jovem
Pira. Nada tenho contra essa concessão. Apenas lamento votar
sem saber a situação dessa rádio eni relação-â comunidade
local. Como venho fazendo, votarei contra, ma·s-náo levantarei
nenhum problema para a aprovação dessa matéria. Mais urna
vez, agradeço a benevolência e a atenção do nobre Presidente
-pois observei que V. Ex~ acompanhou o debate com inte~
resse. Obrigado.
__
_
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)---' E-rnvoüiÇão
o projeto em turno único.
, .
--

Vem

Junho de 1993.

Os,Srs. Seo_adores__que o aprovam queiram permanecer
sen!ados. (Pausa.)
-~~.-:-Aprovado.
.
,
.
_Registre~se_ .Q Y,pto c.ontrário .do nobre Senador_ Jutahy
· .,, ·
. .
.
Magalhães.
--·A_matéria vÇki à Comissão Di_retora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parece-r-·aa Coffiissão Diretora oferCC.Cndo redaçâa Tínal
que será lido pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o s~guinte

PARECER N• 165, DE I993.
{Da ComisSãO Diretora)
RedaçâO final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 9, de 1993 Çn9 186/92, ria_Cãmiua dos Deputados),
A Comissão Diretora apresenta a redação final do ProjerO
de Decreto Legislativo n' 9, de 1993 (n• 186/92, na Câmarados :Qeputados), que aprova o_ ato que outorga permissão
(a ~ád_ío Jovem Pi r~ Ltda., para explorar serviço de r3diodi-fus~o ~çnora ,em freqüência modulada na cidade de Piracaia,
Estado de São Paulo.
___ Salª" de Reu-f!!~~s._4a Coinfss~_~; P de junho dç 1993.
- Chagas Rodrigues,, Presid~nte -:-:-Júlio Campos, Relator
- Nabor Júnior- Júnia Marise.
ANEXO AO PARECER N' 165, DE 1993
Redaçáo final do Projet9 de Decreto Legislativo
~B 9_, ~e 1?93 (n~ 186/92, n~ Câma~ dos Deputados).
Faço saber qu-'-e~ 9 _Congres,so }~?-cional. aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos te_rmos do a_rt. 48,
it~m_2~, ~o __ Regi~~~t,o,_lnterno, l:'ro~~l~o o seguinte
DECRET01:EGISLATIVO N•
, DE 1993
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem
Pira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Piracaia, Estado
de São Paulo.
· b_ CongressO_ Nadónal·CÍecreta:
_
- -Art. P É aprovado o ato a que se refere a Portaria
n' 96, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das
ComwiiCa-ções, qué oUtorga -perrilisSãó ·à~ Rádio Joveni Pira
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito
de_ ex_clus!vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên~
cia modula,da, na cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
_

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-::: Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernlanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):_ Item 2iOFÍCIO N' S/51, DE 1993
(Em regirrie de urgência nos termos
do _art. 316, ''C'',- do Regimento Interno)
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Ofício n" S/51. de 1993, através ao ·qll:al a_Prefei-

tura do Município de Joinvill~ --SC SQ_licitá-ã,litói'ização para que possa contratar operação de cr~dito
junto ao Banco de Dese_pVolvitnCílto do ESfa:do de Santa Catarina. 0(' Valor de onze bilhões, seiscentOS e
senta milhõeS, trezentOs e tririta-- C "óitõ __, ffiíl, Ce-nto e
trinta e oito cruzeiros e sessenta centavos; pata os fins
que especifica. (Dependendo de Parecer) ~---A Presidência retira o item da pauta, por não estar devidamente instruído.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--:-; Item 3:
DisCUSSão, efn ti.mi.o- únicO, da- Rêdação Firial (oferecida pela ComissãO DiretOra em, seu Parecer O'' 1S8,
de 1993) do,Projeto_de.L~i,do.~enapo.n:))9, de 1992.

ses:

de .autoria do .Sepador. A~r~.o Mello,

q~r

transforma

a Estação Ecológica das Anavilhanasem Pã.rque Nacional das Anavilhanas.
'
Em discussão a redação final. (Pausa.) ____
_
Não havendo quem peça a palavra, enceri-"0 a dísCússão:
Encerrada a discussão. sem apresentação de emenc!as.
a redação final é considerada definitiVãinerite' ~proVáda, nos
termos do disposto no art. 324. do Regimentd Iritê-r'r{o, '-.-- · O_proje'tó_"vaf_à Câmara 'db~ pep_utados..
É a seguinte a redação ffnal aprovada: -
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Justificação
O prCsei-tte RCquerilnento ohjetiva promovei- a retificaçao de lapso na redação do parecer enviado à Me!><i. relativo
à_ornissão de dispo5itivos do projeto.
·-Sala das Se~sões, }''junho de 1993.- Senador Beni Veras
-· Lourival Baptista;

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Projeto
de Lei da Câmara n•' 2, de 1992, será encaminhado ã Comi~são
de_ Ass4ntos EcQqÇroicos. para reexame.
" O SR." PRESIDENTE (Chagãs Rodrigues) - Esgotada
· a matéria consta~rite_ da Ordem do Dia.
Pa;ssa-se à apreciação do Requerimento n'' 5:26, de 199;3,
lido no Expediente, de autoria do Senador Pedro Simon c
de outros SenadoJe.s~ solícitando a_ realização de sessão espécial em homenagem à memória do ilustre Jornalista Carlos
Castello Branco.
O .Sr. Eduardo Suplicy- Sr. PreSidente, peço a pala vrã
pa-ra ·encaminh~~ a vo_tação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
E.X''
.. OSR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar
a votação. Sem reViSão do Orador.) - Sr. Presidente, _Srs.
Se~adores, como Senador e _Líder do Partido dos Trabalhadores, assim como outros Senadores que hoje já -se -pionunciaram,
gostaria também de prestar homenagem ao Jornalista
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Carlos
Castello
Branco, que, infelizmente, faleceu nesta maDO SENADO N•'ll9, DE 1992'
nhã.
Transforma a Estação Ecológica das Anavilhanas
Carlos Castcllo Branco era umjprnalista cuja leitura era
em Parque Nacional das -Anavilhamis.
imprescindível para todos nós, Senadores e Parlamentares
do BrasiL A Coluna do Castello mostrava, com extraordinária
O Congresso Nacio_n~.l. c:lecreta:.
.
. : ·.
Art. 1'' A Estãção _Ecológica_ constiturct:á PelO Ai-qtif- · -acuidade, não ~Penas informaçõ'es que, muitas vezes. não
poderiam ser encontradas em outros órgãos de imprensa e
pélago das Anavilhanas passa a sc·denorrÍinar Pru-que_Nacional
mesmo no Jornal do Brasil; mas tambt!m a experiência, a
das Anavilhanas, no Rio Negro, AmazOO'!.S.
..
sabedoria e as recomendações de qUem- havia acompanhado
Art. 2~. O Poder Executivo._ no pr~zo c:Je _sessenta dias
a história pOlítica do Brasil, com extraordinária cultura e,
contado da publicação desta lei, deverá elabo_car_ o :Plano de
sobretudo, a atenção no cotidiano dos fatos dos últimos cinManejo do Parque ora criado, bem como adotar ~s :demais
qüent':l- anos. Em especial, porque ele viveu no dia a dia o
medidas necessárias aO pleno atendimel\to de.su~s ~inaliqades.
qlie .-se- passava_, primeiro, na sua terra natal, o Piauí, mas,
_Art. 3~ Es_ta lei en.tia ~{Tl vigor nr ,d_ata :de_su~ _J?ubli_s.obretudo, _em ara.sília, onde_ esteve sempr_e acumpanhando
cação.
·
os fatos polítiCõS-de-maior frilpõi-tâilcia. - -Art. 4~ Revog"affi-se as disposiçõe~·e~_-c(f~tiáriõ_.
· Não faz d\las semanas, tive a ·oportunidade de ler, da
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4:
tdbuna do Senado, urna das últimas, se não a últlma Coluna
do Caste_llo, quando ele, por exemplo, Comparava o depoiDiscuSsão, em· turno único, do Prbjetó" de Lei da
mento que aqúi' fiiera. há três senüinas, o MinistrO EliSeu
Câmara n' 2, de 1992 (n' 318191, na Casa de origem),
Res-eilde com o ele outro Ministro da Fazenda, ria década
que dispõe sobre o contrato de frariC}Uía e"inpresarial
(franchisin-g) e dá outras providências, tendo
de 50, há 40 ao9.s; ~
..
.
.
Como queni )nuito _conhecia a .História, por sua pena,
PARECER, sob n' $8, de.1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favOrável ·ao projeto,
pàr sua máqúin'a__de esc·reVet; demonstrava conhecimento c
com Emendas que apresenta, de n~s 1 a 7 -CAE.
análise, em prOfundidade, de fatos cQmo uenhutl) outro jornalista do seu tempo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1')
Carlo_s Ca?~ello Branco foi um marco_ do jorml.lismo e
Secretario.
..- .
da imprensa no ,Brasil, a quem presto esta homenagem, em
É lido e aprovado o seguinte
no~e também .d~ Partido dos_ Trabalhadores. SolidarizO~me,
pots, com esse reqUerimento do Senador Pedro Simon, assinaREQUERIMENTO N• 529, DE 1993
·
do por todos os Senadores desta Casa.
Nos termos do art. 279, alín.e_a b, do Regimento lf!te-rõó,
Muito obrii3:do.
requeiro adiamento da discussão d.o Pr_ojeto de Lei da .Câ_mata
·O Sr. Odacir Soares_- Sr. PreS-idente, -peÇo- a pal8.vra
n' 2, de 1992 (n' 318/91, na Casa de origem), que-dispõe
para enc.amínhar.
sobre o contrato de franquia empresá.rlál wrarrchising) e dá
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
outras providências, a fim de que seja encamirihado ao reexaa palavr~ a V. EX•
me da Comissão de Assuntos Económicos.

a palavra a V.
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O SR. OOACIR SOARES- (PFL- RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~ SrS. ScriiCfõres. com muita honra e pesar. cm nome do Partido da Frente
liberal. faço c~tl! encaminhamento referente ao reqUerimento. subscrito pelas lideranças partidárias. no·scntido de o Senado prestar essa homenagem ao grande_jo_rna!jsta-Carlos Cas!eIIo Branco~
- Particularmente, tive o privilégio. ainda nO-Diário Carioca, no Rio de Janeiro, como Hfoca", de trabalhar ao lado
de Carlos Castello Branco·, Pompeu de Sousa e do nosso comentarista esportivo. o grande jorna,Jist3-hrmando Nogueira.
COmo disse o Senador Suplicy __:_ erat1TiCo as Suas_expressões -.Carlos CasteHO Branco aliava a beleza da sua prosa
às informações precisas da realidade polítiCa brasileira e,-Sobretudo, um amor moito grande _à procedência das informações e .à notícia que -publiCava na sua COluna. Mais do que
isso. sempre foi um espírito mUitO liberal. Não foi Um homem
dado a extremos. Sempre-se comportou. no conleritário político publicado durante q_uase toda a sua vida- no Jornal do
Br~il, c_om muita moderação. muica sobriedade c, principalmente, muito amor à informação e à notícia.
De modo que é com honra e pesar, como-disse jnicialmente, que faço l!Stc encaminhamento. t!'m nome do Partido
da Frente Li hera!, que, do pontO dC vista intelectual e doutrinári-o, tinha uma aproximaÇãO muTfo gr~ii9e C0Ip Carlo_~_C_~s~e
llo Branco:Muito obrigado.
O Sr. Ney Maranhão- S_r. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Y. Ex· tem
a palavra.
O SR. NEY MARA,NHÃO (PRN- PE: Para encaminhar
a votação. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em nome da Liderança do PRN, não poderíamos
deixar de nm; associar ao pesar pelo faJedmento do maior,
no meu entender, comentari5ta- político do Brasil.
Conheci o meu amigo Castellinho nos anos de 1954. quando ele, muito mnço. era comentarista do Palfu:io Tiradentcs.
Nessa época. já tfnhamos oportunidade de_ ler, no Correio
da Manhã, no Diário de Notícia, artigos deSS\! _grande nordestino, desse jornalista cujos artigos comcçâvaáios a lcr.e íamos
até o fim. porque seu conteúdo mostrava todo conhecimento
que tinha ~Qbre a verdade dos fatos polüicos.
CasteUinho era um homem simples. que acompanhava
passo a passo as grandes crises por qué-'o Br3sil, a classe
política e o povo brasileiro passam. Lembro-me muito bem
de sua atuação na crise de 1954. no cpisódiá do suicídio de
Getúlío Vargas e tantos outros a que assbtimos.
A última vez que estive com Castello Branco foi na residência do Deputado Amaral Nctto~ onde se_ encontravam também parlamentares. como-o ex-Presidente José Sarney, o Se~
nador Nelson Carneiro e, se não me engano,'o Senador Mârio
Covas. E CastCllo mantinha. apesar da idade, o mesmo pensamento de modernidade que o caracterizava quando o conheci
ainda moço - vibrante. Ele nunca deixou de mostrar ao
povo brasileiro. através de sua pena, como disse o Senador
Odacir Soares. as informações mais precisas·.
Portanto, como amigo de Carlos Castello Branco, que
o acompanhou na sua rrajetória jornalística até quandO Deus
o levou, em nome do meu Partido, o PRN, quero. neste
momento. solidarizar-me com o líder do Governo, Pedro
Símon-:- no sentido de que seja realizada uma sessão especial

-

.. -.-
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do Senado Federal para homenagearmos com justiça o grande
jorn~Jista brasileiro que, nCste momento, deixa todos nós.
Que Pl!us lhe dê um bom lugar!
Muito obrigado.
_O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra como lider do PMOB. para encaminhar a votação.
~O SR. PRESfDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
~palavra.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Cor.no Líder. Pai:.a encaminhar a \'Otação. Sem revisão do
Orador.)--::____ Sr. :Presideriie, Srs. Senadores, o_Jornalista Ca_rlos
Castello Branco marcou o seu tempo, o seu espaço, a sua
atuação por um espírito lógico, por uma conduta dialética
no exame das questões_ políticas e administrativas do Brasil
do seu tempo.
··Foi um -homem notável no seu Plister: O seu desaparecimento abre, sem dúvida, uma lacuna no jornalismo brasileiro, não apenas no jornal em que e_screvia ou nos jornais
que reproduziam sua coluna, mas,_acima de tudo, no quadro
ético do jornalismo nacional.
Há pouco analisávamos aqui a questão_ do jornalismo
em telecomunicação~ através da televisão, e não há a que
se negar que esses problemas que ocorrem através da telecomunicação tem por certo nascedouro também no jornalismo
impresso. E Carlos Castello Branco, num quadro tão difícil
-para ã imprensa brasileira, foi uma figura realmente marcante~
inclusive- pela perene honestidade de propóSitOs-. Foi o exemplo ético para -os alunos dos -cursos de comúnicaçã\) -social.
Teve_ os seus mérftos e suas_ qualidades de jornaliSta, mas
nele realçava-se, também, a cidadania. a condição do cidadão,
o exame das questões sob a ótica da cidadania.
-- - Muito embora nem sempre fosse possível concordar com
ele-, posto que o seu ponto de vista escritO não ti"ãZià, na
visão parlamentar, urna consonância, não é pos-sível riegar
a esse cidadão o nobre exercício, o digno trabalhÇI, a_ perfeita
vida sob o ponto de vista ético, o profundo respeito que teve
rio eXercício-do jornalismo. ·--·
~

-

O Sr. Ed_u_ardo Suplicy- Permite-me _V. Ex" um 3parte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
ccrtn prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, certamente,
se aqui estivesse outro Senador do PMDB. Severo.Goffies,
amigo muito próximo de Carlos Castello Branco_, estaria-hoje
homenageando-o_._ Como ocupo a vaga de Senador por São
Paulo, sucedendo-o. quero dizer que SeVero Omites tinha
em Castellinho um fraternal amigo. Imagino que se aqui estivesse, Severo Gomes estaria dando o seu testemunho sobre
o valor cxtraordinârio do jornalista Carlos Castello Branco.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Que os sentimeittos do nosso ex-companht!'iro Severo Gomes sejam captados por nós neste momento, nesta homenagem póstuma e
tão perto do passamento do jornalista Carlos Castelto Branco.
-Senador Eduardo Suplicy, o jornalis~o vive etapas. A
etapa de Carlos Castello Branco é a da análise, é a etapa
premonitória do jornalismo. Houve tempo em que Carlos
Castello J3ranco. s~ fosse yivo e trabalhasse naquela época,
por certo seria o planfetário. que no Ceará foi o grande jornalista João Brígido~ um planfetário corno Jáde_r de_ Carvalho,
que teve uma grande atuação na imprensa do Ceará; um panfletário como muitos outros que existiram no Pará, na Bahia,
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no Rio de Janeiro~ em São Paulo. Mas a época do embate,
à época do jornalismo cheio de agressividade, à época da
disputa homem a homem, à_ época cm que a luta se desenrolava
até_ levar ao sacrifício da vida. como aconte_ccu, em meu Estado. a Antônio Drumond, que foi assas-sinado após escrever
uma rria'tt!na jornalística. Esse quadro refere-se a uma. época
deste século. A época de Carlo5 Castdlo Branco_ é a da análise,
do estudo pr!.!monitório. do que pode acontecer._

A grande marca de Carlos Castello .Br~nco [o i co_nscguir
manter o seu jornalismo analítico, ó seu-jornalismo dialético,
numa época das pequenas notas, das breves nota~. do:; _b_rcves
comun_icados. dos grandes colunistas brf\silciros. Ele conti.nuou exercendo _u artç de es_crcver. Não pn.ssou a adotar a
linguagem td~gráfi.ca, oão passou a adotar uma linguagem
p.essoal..Continuou sendo o eStilista, O irffeleccual, o escritor
nas páginas da imprensa brasileira. Vejam bem que falei numa
época pannet~.iria do jornalismo, mais para-o C0IJteço do século, mas que ainda alcançou Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro.
Depois, veio a fase do jornalismo rnab; autorizado, mais pensado~ .mais ponderado. Entre uma c outra fase, tivemos a etapa
dos grandes__ cronistas, como João do Rio, como Humberto
d~ Ca~pos, Berilo Neve.s,_Rubcm.Braga, a crónka.Qeliciosa,
ã:s vezes ro_m<)ntico.. ma~ scrnpre fugidia dos temas mais pesadqs.
A época de Carlos CasteUo Branco 'é_ de profunda responsabilidade, porque trabalhava com o presente e com o futuro,
trabalhava com prognósticos. E alongou sua fase pelo jornalismo de lbrahim Sued, pelo jornalismo dos__grandes coluni~tas, que passaram a ser lidos freneticamente. pela facilidade
Qa le\tura. Ele conseguiu manter seus leitores diante do texto
literário. diante dQ_tcxto científico. ãs vezes p-olítico. às v-ezes
sociológico. Ele manteve os -scu.s kitores atentoS: a períodos
h~ng!)s, a brevt:s_ ou lQngas frases •. a _oraçõ_es contundentes,
aos períodos mais bern arquitetados dentru da_teoria.r.edacional. que passou a ser esquecida por grande parte_ da imprensa
brasileira.
Tem, assim. m_ii méritos. O Partido do Movimento Democrático Brasileir_o presta, através de sua _L.ider~nça, esta homenagem, ao _concordar com o requerimento feito. Por certo,
o PMDB terá o máximo de interesse; o máximo de empenho
em par_ticipar dessa homenagem qile será organizada pelo
SenadoFederaL
_ _ ___
___ _
Lamentável a morte ctissc cid~Óâo·: -niª~$_ -é SfltisfatQrio
quando se verifica que o cidadão que partiU, aquele que mudou
o, plano de sua existência é urila pessoa cú.j('i'dever está exemplarmente cumprido.
Parabt:!ns por haver cumprido o seu dever. ante_a lamentação de que tenha partido. Sempre parcce_muito cedo quando
alguém parte tendo tanto valor_ moral c intelectual._
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. Prcsid<:;nte, peço a
palavra para encaminhar a vo_tuç:;io.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex• a palavra.
- --- O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o nobre Sen<;~.çior Cid Sabóia Çe Cãrvalho já encaw
minhou a votação cm nome da Bancada do PMDB. Desejo
apenas fazer um registro do meu pesar pessoal pelo desaparecimento do jornalista Carlos Ca~tello Branco. Na verdade,
foi ele - como disseram todos os outros oradores - uma
grande figura do jornalismo brasileiro, pela sua lucídcz, tirocínio, equihbrio e coragem.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, o jornalista Carlos Castello Branco nunca deixou de estar presente, todas as manhãs,
na sua trincheira, através da sua coluna pUblicada pelo Jornat
do Brasil e pelos mais diversos jornais do País. Todas as manhãs procurávamos o seu artigo, a melhor fonte de ínspiração.
de orientação. uma palavra segura a respeito da atualidade
brasileira.
Lembro-me de que, r~centemeOte, mesmo -e-nfre-ntando
a doença, o jornalista Castello Branco, após um período no
exterior, voltou ao País e produziu um daqueles seus grandes
a.rtigos '!_respeito do programa_ ec9nômico- do Governo. Parecia_·até que· nunca havia se afastado .dQ Qia-a-dia da vida brasilei'ra ao falar sobre o programa econômico do Ministro Eliseu
Resende e ao dizer que aquilo não era propriamente um programa econômico. mas um plano de obras.
Carlos Castello Branco foi uma grande figura que hoje
deixa lacuna na vida do joçnalismo brasileiro. ~
O~SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
- o -rc(juerimCn.to:Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·penn·anecer
sentados. (Pa,~,~sa.)
Aprovado.
Será cumprida a delibc:::ração do Plenário.-0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à votação do Requerimento n" 528/93, de urgência, lido no
Expediente para o Ofício S-48, de 1993, relativo a operação
de crédito solicitada pelo GovernO do Estado do M~_ranhão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matériaa que se refere figurará ·na Ordem do Dia _da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscrito<
-·
· -. O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente. peço a palavra
como Líder, para uma pequena comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cóncedo
a palavra ao nobre Senador, que falará como Líder.
O SR. NEYMARANHÃO (PRN- PE. Como Líder.
Seffi revisão ào orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
e:stou encamin_q_a_ndo à mes3 projeto que cria o Prõgralna de
Crédito Rural EQuivalência-Produto, jUstificado nos seguintes
tei-mos:
"Desde o colapso, no início da década passada,
do sistem.a_ de _crédito rural então vigente, à base de
juros suhsidiadoS, o financiamentO à atividade' agrícola
tem se mostrado precário, de montante incapaz de imprimir o ritmo necessário.. à expansão da produção nacional. Não cabe dúvida que na raiz dessa insuficiência
se encontra a incapacidade de o produtor rural arcar
com os débitos decorrentes do financiamento, em face
da defasagem constante entre os preços de seus produtos c os juros dos empréstimos que contrata.
O presente projeto" Visa corrigir essa Sitúação---: Objctiva, atendendo a reivindicaç_ão antiga dos produtores
rurais, fazer vigorar a equivalência-produto mi.s Operações de crédito rural. O débito do produtor, no mohiCntó-da contratação, seria calculado, conforme a proposta~ em quantidade de produto, à base_ do preço
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mínimo vigente. quantidade essa que seria entregue
ao banco credor no momento da liquidação, acrescida
dos juros devidos. Q__ projeto, em síntese, restringe a
atualização monetária devida pelo produtor rural à variação 9hscrvada no preço mínimo: no período _entre
a contratação do empréstimo e a liquidação do débito.
No caso de essa variação ser inferiOr à atualização monetária verificada no período, cabe à.União o r.essarcimento aos bancos credores.
Objt!tar-se_.:á que o projeto significa o retorno do
subsídio ao crédito ruraL Recordamos apenas, a esse
respeito., que não há país considerado desenvolvido
que prescinda de _algum tipo de subsídio à atividade
agropecuária. A agricultura é pesadamente subsidiada,
nas formas mais variadas, nos Estados Unidos, Canadá,
Japão e na Comunidade Européia. pára citar apenas
alguns dos caso~ Qe protecionism9 agríç::ola mais estudados .. Parece-nos que dificilmente nossa agricultura responderá às tarefas de desenvolvimento nacional que
lhe exigimos sem qualquer tipo de garantia de retorno
econômico ao pr9dutor rural, garantia. que pressupõe,
necessariamente, Cllgum grau de ,sub~íçlio ao se.tor. .
No projeto, o Programa de CrG-dito Rural Equivalência-Produto abrange a totalidade dos produtores,
independent~mente do seu porte, e os produtos protegidos pela Política de Garantia_ de· Preços Mínimos.
Restringe-se, _contudo, ao crédito de, çu~steio, única modalidade a ter oomo_conseqüência imediata uma determinada quantidade de produto,_passfvel de entrega em
troca da dívida contraída c atualizada.
Essas as razões que fundamentam este projeto e
que nos levam a esperar o apoio "de_ nossos ilustres
Pares para sua aprovação."
-Vou encaminhá-lo à Mesa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIIYENTE (Chagas_Rodrigues) -O projeto
que V. Ex..- acaba de apresentar à mesa, se'rá lido na próxima
sessão.
Concedo a ralavra ao nobre Senador lrapuan·Costa Júnior. (Pausa)
S. EX"' não se enco'ntra em plenário. ·
Cóncedo a palavra _an nobre Senador Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso. Seni reVisão do oradOr.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Lei ri" 8.112. de 11 de dezembro de 1990,
que institui o Regime Jurfdico Únic_o para 9~ Sérvidore~_Piíbll
cos regidos pela Lei n" 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
e pata os· Servidores Celetistas da União, submeteu todos
esseS servidores a um novo Plano de Seguridade Social.
No seu art. 183. a referida lei criou unl 'phno de seguridade para esses servidores, e no seu art.' 231 dispôs sobre
o seu custeio.

Daquela data até hoje. Sr. Presidente, o Senado Federal.
a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário e vários órgãos
da administraçãO- direta promove-ram a devolução das importâncias cobradas a maior pela União aos seus legítimOs dcten~
tores, isto é, aos serVidores públicos.
Entretanto. cerca de 250 mil servidores da Administração
Federal Direta. de Autarquias e de Fundações,.e.stão at~ hoje
sem receber essa devolução estimada cm cerca de 35 trilhões
de cruzeiros.
Este pronunciamento tem o objetivo, Sr. Presidt:nte, de
fazer um apelo ao Governo Federal para que determine, urgentemente .• à Secretaria da Açlministraçã_o Federal,~ çlev_qlução desses 35 trilhões de ,cruzeiros aos seus legítimos donos:
os servidores púhlicos.
O serviço público federai, neste momento, incide _numa
grave iitjuStiça e numa grave H_egalidade, isto é, está tratando
com dois peso-s e duas- medidas funcionários, servidores que
deveriam ser tratados da mesma forma. Enquanto alguns servidores, como os do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
e bem assim servidores - como disse - do próprio Poder
ExecutiVo, por exemplo, Os seÍ'vidores do Ministério da Educação e Cultura. já rçceheram essa devolução com torreção
inbnetâria. outros 250 mil se_rvidore·s-cotninúam sem reteber.
Estudos feitos pela Secretaria da Administração Federal
indicam- como disse- que essa devolução estaria estimada
em 35 trilhões de cruzeiros c já estaria sendo paga se não
tivesse havido a substituição da Ministra Luíza Erundina p-elo
atual Secretário da Administração Federal.
De modo que este discurso tem o objetivo de fazer um
apelo ao Presidente Itamar Franco para que determine· à s~
cretaria da Administração Federal a imediata d~vo!ução aos
serYid.ores c~vis da U ni~o d~sst:;s 35 trilhõe~ pe ,cruze1rp§ çobrados a maior a pretexto de. cobrirem o .Plano de Se_g,uriPfi.Qe
-Social dos Servidores. _
Estou certo de que. o Presidente Itamar Franco, o Ministro
Fernando Henrique Cardoso e _o Secre_tário da Administração
_Federal não ficarão insensíveis a essa realidade c ao fatg maior
de Que a pCrmanência des_sa injustiça implica em um tratamento diferenciado de servidores púhiico::; que deveriam :s~r
tratados da mesma maneira.
~esSe o apelo que desejava fazer, Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Chagai Rodrigues) -

a paiav-rã ao S-enador Elcio

Al~ar€:5. _(Pausa)·

ton'cedo
·

: ' ::
S. Ex~ não se encontra em plenário.
.,
_Concedo a palavra ao n?hre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vimos prestar·a nossa solidariedade ao povo
da Guatemala que, desde a semana passada, sofre os efeitos
do "autogolpe" de estado perpetrado pelo Presidente- Jorge
Serrano, com o apoio do -Exército - pelo inenos de grande
par'te do Exército.
·
·
- ~
Posteriormente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Lei
n~ 8.162, de 8 de janeiro de 1991, ·no seu art. 9'.>, fixou- os Esse "autogolpe" interrompe o precário processo dcffioíndices em decorrência dos quais o servidor público, abrangido crático- que vinha se desenvolvendo naquele país nos últimos
anos. Jorge Serrano segue o caminho autoritário ahl:!rto pelo
por essa lei. contribuiria para esse plano de seguridade social.
Esse indice, que anteriormente era de 6%, com a nova lei,
Presidente Fujimori no Peru ao suspender as garantias constitucionais·, dissolver o Congresso. os tribunais superiores de
foi fixado em 12% sobre a remuneração-do servidor público.
submetido à Lei n" 8.112.
justiça e os organismos de defesa do~.direitos humanos.
Acontece que foi publicada no Diário da Justiça, no dia
A Guatemala vem sendo suhmetida há mais de 30 anos
a uma sucessão de _ditaduras militares e civis, respons-áveis
03 de março deste ano, decisão unânime do Supremo Tribunal
Federal que considerou o art. 9-' da Ld n'.' 8.162 inconstinão só pela degradação social e económica do País. mas tamtucional e, portanto, o índice retornou para 6%--:bém pelo ex~rcício permanente c sistemático do terrorismo
O
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estatal e paraestatal, que vitimou dezenas de milhares de pessoas. A ação arbitr~ria de J,orge Scrr~UJQ é~tg,ntQ majs grave
quando se leva em conta que poderá .frustrar as negoc;taçõ~:;
para ·a pacificação do país que vinham se desenvolvendo,_ no
México entre o governo e a Uni_dad RevolUcionaria NaciOnal
Guatemalteca.
O Partido dos Trabalhadores, cm nota assinada pelo P-residente Luiz Inácio Lula da Silva e Marco Aurélio Garcia,
Secretário de Relações Internacionais, conclama todas as forças democráticas do Brasil e da Améric3 Latina para protestarem contra o golpe guatemalteco, assim como eSpera que
o GOVernO brasileiro, por iritt!rmédià do M·infstérló d3:s·RclaçõeS Exteriores, assuma uma posição de repÚdio a ess.e_acontecimento que ameaça desestabilizar toda ·a Améric-a: Central
e a América Latina.
·
· · -· · · _, • ,__

Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremeos também re-giStrar a nossa solidariedade aos esforç9s da líder i,ndígpna cl.a
Guatemala, Rigoberta Menchú, de 34 ano~. Prêmio Nobel
da Paz de 1992, por sua luta em favor dos di_rcitos humanos
e dos indígenas da Guatemala .. Rigobcrta f\1enchú pro~ura
desenvolver esforços, conforme assif!.alou ontem 9 jorna)~s~a
Cló_vis Rossi na Folha de.~. P_aplo, para resta,urí4r. as,cortdi,çõçs
de funcionamento d~ derp.oç::ça,ci_a IJ.~qu,ele país porq,ul-'!. s.egundo ela, não se pode permitir uma ocupação militar ..do poder.
É preciSo que a população participe-das, discussões e que
o Presidente da República retroceda em suas _decisões.. Diz
Rigoberta Menchú que se deseja o restabelec_im_ento do Congr:esso,, ,uma depuração nos partidos políticos,,dps seus_ líderes
corrupt9s e, em seguida, que se COfJ.voqu_e eleiç<lo p.ara um
novo Congresso_.
, ,~
' , AsSihã.la ela que eStàVa se' cria ri dó um vâ:z;lô -âe' p-oder.

o PreSidente Jorge Serrano nao tinha· úm _pJa~o _de g"ov~r!'.O

para o final de seu período que iria ate 1996; o desgaste
vinha se acumulando e depois surgi,rarrt as denúncías' de corrupção. O Presidente Jorge Serrano·se ailtécípoupàr'a -l!vit'alum castigo .como o que sofreu o PreSfde_nte' Ca.i"IOS Andrés
Pérez da Venezuela, afastado do cargo sob acusaÇão'de' peculato e' malversação de fundos públicos. - - · ·
·
Como o Piesidente.Jorge serrano .tiiJ.ha, rõedo .de uma
investígaçâo sobre suas posses, a~abou ~a.ndo'es~e g~lpe_, embora acredite ser um "salvador da pátria". Na verdade, se
democrata fosse, teria que ter pensado em um~ sol.uçãq diferente._ Será que o Presidente Jorge Serrano nãÇt .está yendo
os movimentos internos e extefnos de críticas? Ele coloca
a Guatemala numa posição de verdadeiro ,caos;. é um retrocesso significativo que retarda o processo de diálogo e de
negociação também com a guerQlha.
·
Diz Rigoberta Menchú que hâ denúncias-dç_~~â:io~~eqües
tros. Alguns líderes pOlíticos estãO esCon-didOs porque temem
por suas vidas, entre eles está o Procurador de Direitos Humanos Ramii"o León Cárpio. Na última quinta~feirã.~ por· é'Xeínplo, foram seqúestrados qlia~ro dirigentes do Sindicato dos
Trabalhadores do Judiciário. A noite, um deles telefonou para
dizer que estava a salvo mas a pressão contra sua familia
continuava.
--·
- -Sr. Presidente, aqui também registramos a nossa solidariedade aos esforços do povo peruano, que- igualmente está
submetido a um process_o de falta d_e democracia, Nossa solidariedade ao povo da Guatemala e a todos que, na América
Latina, lutam por democracia. Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLICY:
O PARTIDO DOS TRABALHADORES E O GOLPE
DE ESTADO NA GUATEMALA

O auto-golpe de·estado perpetrado pelo Presi~ente Jorge
Serrano, da Guatemala, com o apoio do exército, interrompe
o precário processo democrático que vinha se dese-nvolv€indo
naquele País nos últimos anos.
Serrano se·gue o·caminho autoritário ah_c.:rto por Fujimori
nb· Peru, ao suSpen'der as_ garantiãs -constitucionci.iS." dissolver
o:congresso, os tribunais superfor~s de justiça e os organismos
de defesa dos direitos humanos.
~·, ·A -Guatemã.ia 'Vem sendo submetida há mais de 30_anos
a um·a sucessá'o'de ditaduras militares e civis. responsáveis
·n-ão Só pela degradação social _e econômíca do País, como
pelo exercício périnanente e sistemático do terrorismo estatal
'e paraestatal, que,vitirnou dezenas de milhares ·de pessoas.
A açào arbitráriã. de Serrano é tanto mais grave__se s_e leva
em conta que ela poderá frustrar as 'negociações para· a pacificação do país que vinham se desenvolvendo no México entre
d Governo e a Unidad RevoluciOriariá Nacionãi Guatemalteêa.
- · · O Partido dos Trab3.1ha-dof"es Condama tOdas as forças
democráticas do Brasil e da AmériCa Latina para que protestem contra o gOlpe guatemalteco e espera que o Governo
Brasileiro, atrav·és do Ministério de Relações Exteriores, assuma uina posiçãO de repúdio a este acontecimento que ameaça
aesestabilizar todá a América Central. ·
····S-ão Paulo,•25 de_ maio de 1993.- Luiz Inacio Lula da
Silva, Presidente do Partido dos Trabalhadores -Marco Aurélio Garcia, Sec;etário de RelaçõeS internacionais.
. O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presideritc, peço a palavra
para Uma brev_e.._ê:omunicação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
-

-

-

Concedo

-

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -oSC. Para uma
comunicação. S~rp revisão do orador.).- Sr.~Presidente. Srs.
Senadores, desejo ,comunicar ao Plenário do Senado Federal
que hoje_ apresentei, formalmente, denúncia ao Tribunal de
COntas da União, através do_ seü Pn!s(d,ente, Ministro Carlos
Átila. O docuniento refere-se_ às irregularidades_ e falcatruas
realizadas, sob a_ _responsabilidade do_ Presidente da Ele_trosul
- Centrais Elétricas do Sul do Brasil, atualmente administrada pelo Sr. Amflcar Gazaniga, que durante o seu período
somou um conjUritO de irregularidades c descaso para com
o bem público, havendo licitações fi"ciudulentas e malversação
---- de recursos.
Grande parte desses acontecimentos de natureza moral
e administrativa·_que· eStão ocorrendO é do conhecimento da
sociedade, através de denúncias dos sindicatos_e publicações
erri veículos de comunicaçãO de Santa Catarina e do Sul do
País. Inclusive, hoje há a notícia de_que a Procuradoria-Geral
da República de Santa Catarina acolhe_u_ denúncia relativa
à essas falcatruas; propondo o afastamento dos diretores da
referida empresa.
Aqui, no Seriado, nosso colega. Senador Eduardo Supli_cy, também é autor de requerimento que pede informações
sobre ~uperfaturamento de contratos e prestação de serviços
dirigidos e administrados por aquela empresa.
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De modo que, dada a gravidade das denúncias, já que
recebi documentação do Sindicato dos Eletricítários de Santa
Catarina e de oUtras fonfes~ apresentei, hóje. formalmente,
denúncia ao Presidente dÜ Tribunal dC COntas da Unfão, sOlicitando uma auditoria nas contas e nas·atividades da empresa,
a fim- de que se preserve o 'interesse públíC6 ·e. encontradas
irregularidades, os respórtsá'(;eis sejam putíidos.
Sr: Pi-e"sídentc, era essa a comun'icaçãó que queria deixar
registi-àda rio SenadO."MuitO obrigado.
·
·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Stin_ad~:>r Espcridiãó ~ÂTfJ~n. -

Concedo
·,
. ·
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. O La:- mantém uma horta e um pomar que enriquecem
a alimentação das crianças com verduras. legumes e frutas
livres de agrotóxicos, mas é impOrtante salientar que o cardá~
pio é balanCeado e orientâdo por uma nutricionista.
Além disso, há um serviço de atendimento médico, odontológico e' sócio-psicológico.
-N_as horas de lazer, podem ser usados o play-ground e
o salão de jogos e, neste, as crianças podem ouvir música
e dan_çar. além de utilizar os jogos de salão.
E importante frisar, ainda, que não há imposição ou preferênc~a de crença religiosa,.
.
.
__
·
O meu intUito, Sr. Presidente· e SrS. Senadores, foi O
de dar uma visão panorâmica sobre_ uma instituição modelar,
_qUe vem funciõnàndo há seit~nta anos, buscando incessante
t: incansavelmente minorar as agruras de inocentes que vieram
ao mundo desamparados ou em faml1ias que não têm a míniffia
Condição de_ sustentá-los.
Lar Sírio Pró~Infância vem preparando, ao longo de
sUa existência, milhare::. de crianças para oc9fl\:íyio social.
· É um-exemplo que deve ser seguid~ e multiplícado, para
_que, pelo menos, diminua o núm_ero de_cri_arças que pcr_am:bulam pelas ruas das cidades grande~, sem _ter o que comer
e oride dormir, crianças estas que, fatalmente, acabarãO soR
··-rre"n-do "u-rri processo de degeneração e enveredando pelas senpas ·pp. _criminalidade da pior espécie, Visto que protegidos
· d~ uma repressão mais dctiva-em função do Estatuto da Criança e-do Adolescente.
Quero parabenizar, finalmente, todos aqueles que, dirigiTidO o Lar, não medirain esforços para superar as difícul""' dades, que são inevitáveis em vista dci caráter da inSt'ituiçâo,
·e consegüirarri nãõ apCnã.s manter acesa a chama da sua vida
corno 11mplíá-la e_ modernizá-la em função das ne_cessidades
da vida atual.
. E.r~ .o.qu_e_tin~a a ~izer, Sr. Pn~s~dente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
·a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.

O SR. ESPERIOIÃO AMIN (PDS ~·se. PrÓri~ncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr•~· é Srs. .Senadores
quero' ~ra~er ao co~hccimento de V. E~~ ~m trabil~hro qu;
se vem desenvolvendo há setenta anos na ctdade de São Paulo
e que deve servir de exemj,io c incentivO pâr,a ações fd~i-tiicas.
Trata-se de uma instituição assiSt~ncial ~educacional das
mais antigas e·m furicióna-meitto no BraSil: 6 Laf -Sírio Pró-Infância. · - · ,-'
Essa institufçã-o. fpi .fJ..!.nd_ã.da em _!9~~. por liin grupo de
jovens da Sociedade Mocidade Homsie, com_o nome de Orphanato Syrio, e funcionou inicialmente num~ pequena ca-sa
no baiiró do Ta_tu~pé; -_~nde foram .. a~ri~atl_os cirtCo órfã9s._
Recebeu, depois, os nomes de Orfanato Sao Jorge e Lar Bénefic.ente, Sírio, até c~egâi à denominaçãO PCia qual é reconhecida atualmente, sem desviar-se, em nenhÚm momento-, dos
objetivos ·com ·os qu~is foi criada.
Com o passar dos anos, expandiu suas instalaçO"es c_ãdq_uiriu-e'quipamentos necesSários ao dcscnvofViffie-nto de suas itivídades,·graças às doaçÇ>es de pessoas' qut:; Se preocuparh'em
minorar as dificuldades dos desamparados do destinO. Hoje
ocupa uma área ·cte 25 mil metros quadrados_ e abriga 250
crianças em regiine de internato e prcsta'aSsis-têncüt outras
50 em· s'cmi-internato.'
d ~ar cedeu- par~~ de suas instala-çóés' Para que pUdesse
O SR. MÁRciO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
funcionar, no local, um centro de educação oficial do município. Foi permitindo o atendimento a mais -200 alunos.: elevan- -o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srt- e.Srs. Senadores,
.~-co.m ~atisfação que venho iegistrar miri.ha participaÇãu, Como
do para 500 o número de criánças bcncfidatlas com a exis-tência
da instituição-.
' '
~ re-presentante do Parlamento brasifeíro, aO lado dos Deputados Maurício Najar e Jonas Pinheiro da Silva, no "I EnconOs dirigentes do Lar Sírio Pró-Infânciá;-sempre ·movidos
tro Interparlamentar- Empresarial dos Países do Cone Sul".
pela caridade e pela solidariedade em relação aos menos favoocorrido na cidade chilena de Arica, no período de 31 de
recidos, têm plena consciência de que não pasta abrigar essas
_m3:rç<? !l~Q2_deabril último.
_
_
crianças. A finalidade prec_íp__l;:!a que_ têm _t_:.!!! mira é dar-lhes
Promovido pela Câmara dos Deputados do Chile, o enum LAR, com CALOR, ESPERANÇA o DIGNIDADE.
contro reuniu ainda parlamentares c empresários ·Ja ArgcnVisando a oferecer a formação mais tç$m-pleta possível,
a instituição dispõe'des_ala de computadorq;, biblioteca, audiR - tina-, Bolívia, Paraguai, Peru c Uruguai para discutir. em tcrl!lq_~--~91PJ.C!~_- __ p_oW!çf!s_g_~ i!}~«;giJLÇ~O _c d~senvolvimento das
~~~~--p~r~ _pa_l~st_r~~- ~- ~~Ol~I!'~-r~ç~~-~ ~ -~-~Ja__q~ _Q!:_Qj~çªe-~ para
nações do Cone Sul.
extbrção de filmes ed,ucativos (s.obre drog~s. AIOS- e outros
A iniciatiVa do Parlamento chileno, Sr. Presidente, tem
assuntos do momento. que são discutidos t.ambém com a prc~
características singulares. e representará, sem dúvida, imporsença dos pais), alérri de manter um coral e _grupos de teatro
e de dança.
- '
tante ~ontribuição _pa~a a adequação dos países latino-ame-'
As crianças se preparam para o mêre:hdo de-- trab"aiho
ricanos à nova ordem mundial, de interdependência e de agluatravés de cursos de datílografia-. corte e ·co~tura, pintui-i'errl
tinação em blocos.
Embora tenha pontos coincidentes,_o objetivo do Encontecido e em vidro, cozinha e govcrnança ,e_ colaQ_oram com
tro Intcrparlamentar-Empresarial não se confunde com o do
as tarefas da casa: são élas que arrumam súás camas e limpam
Mcrcosul, que estabelece a integração económica do Brasil,
os quartos. Os funCiOnários da lavanderia Se encarregam da
Argentina, Uruguai e Paraguai. Além de reunir represenhigiene e de pequenOs reparos nas roupas.
tantes de outros países latino-americanos, que não partiCipam
A quadra poliesportiva serve para as ãtívidades de educado Mercosul, o Encontro Intcrparlamentar-Empresarial preção física e_para ós treinos das equipes de võlci, basquete
e handehol, que participam, inclusive, de jogos e de campeotende abordar, neste processo de integração, além dos aspec' -natos estudantis.
tos político e económico. as conseqüências sociais, cultUrais
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-dar maior importância ao fomento do "turismo ecolóc jurídicas, c ainda reafirmar a prescrvaç-do e o aperfeiçoamento da democracia corno instrumentos indispensáveis para gico", com vistas à preservação do meio ambiente; . ·
-defender a harmonização de_ sistemas e lcgjslação
o desenvolvimento dos paísCs latino-ameriCanOS." ·
É importante destacar. Sr.- Prc~idente e Srs. Sen_aQores, .p.ara faciütãr o liyre trânsito de-be_ns;capitaís e Se_í'Vl_ços·. além
dos próprios indivíduos, entre as nações do Cone Sul;
que os participanks do Encontro aplaudem a integração eco- reconhecer o papel das zonas francas corno pólos
nómica proporcionada pelo Mercosul, mas preocupam-se com
a possibilidade de os futuros benefícios (ican;m re~t.ritos· aos de desenvolvimento periférico e regional;
·- -cOnsiderar de prioridade absoluta a adoção de políticas
grandes centros populacionais c c_cooômicos. Desejam Os parcomuns com o intuito· de preservar o meio ambiente,_ uniformiticipantl!s do Encon-tro Interparlamentar-Empresarial que os
zando a legislação e atendendo às recomendações da Confeefeitos das políticas de integração não somente sejam levados
a cada país participante, mas que sejam distribuídos uniforme- rência Rio-92,
Estas, Sr, Presidente, Srs. Senadores, s_ão atg_uma~ das
mente pelos territórios -desses p-rJ,íses, reduzindo as desigualsugestões que resultaram do "I Ericontro Interparlamentardades regionais c promovendo o desenvol~iment o das_ áreas
de maior Concentração-de pobreza. Não é de admirar, portan- Empresarial dos Países do Cone Sul". Co.mo salientei anteriormente, esta iniciativa não se cho.ca"com a instalaçâ"O do Mercoto, que o I En_contro Interparlamentar-Empr"esarial tenl)a
·sul, antes, o complementa, estendendo os benefícios da inteocorrido na cidade de Arica, e não na capital chilena.
gração a setores até então nãó Cóntein_plados, segundo uma
Outro aspecto significativo desse__ EncQQtro, que quero
visão de democracia," de desem:qt~i'rrle.n~<? e de ju~ti~a ~o.cial.
frisar, é o fato di! este_ndç:r_a clis_ç_ussão das. políticas de integra.:
Muito obrigãdol
ção, praticamente restrita ao Poder ExcctJ.tivq_dos países partiDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
cipantes, aos parlamentares, reprcsenta_nt~;s por excelência
MARC/0 LACERDA EM SEU DISCURSO.' .
do imenso painel da população envolvida, e aos empresários.
os graJ'!des geradores de e~pregos, de riq,uczas e do progresso.
CAMARA DE DIPUTADOS
CHILE
Sr. Presidente, Srs. Senadore$, após três dias de inú!nsas
atividades, fazendo diagnóstiççs e_ tr.açan_do__ dirGtrizcs para
En la ciudad de Arica _se h a reafiiãdo los díã.s 31 de
a superação dos enü:avcs aO d~senvolvimento regional e internarzo, P y 2 de- abrlt"reciên pasado d ''lei-,cencUeiltfO Iritefpãrgrado, os participantes do "I Enco_ntro lnterparlamentar-Emlamentario-Emprésarial de Los País~~ D_el conq Sur", Cn cual
presarial dos Países do Cone Sul_" fifmãram Um aoCumento
partiçiparori representantes de: Argentina, Bolivia;l3rasil, Pacontendo compromissos c sugestões. do qual peço transcrição
raguay, Perú, Uruguay y Chile, lo.s cuales concluyeron lo siguicnte:
_ .
. · ··
-· · · ·
nos Anais desta Egrégia Casa.
Compõem o documento 28 sugestões,.algumas das quais
1 - Reiterar el compromiso latin6america·no é integrapasso a citar para o ímediato conhecimento d~~tc.Prenário:
_Cibnista existep-.te.. ~ntre parlaJ!l~~t.a_r(os y Empresaríos de los
-instar junto aos governantes, parlamentares, emprepaíses participantes en este encuentrQ,_
sárioS c instituições diversas para que sejam-criadas condições
2 ~ Reconoc:.e.r que la integración consiste en un proceso
que tornem realidade: o Mcrcadp CpmuP:J._~_atipo-,Am~ricano;
rnultifacético en la medida que se encuentran inserto~ en él
-sensibilizar os Parlamentos dos países da região para
aSPectos culturales, trib!ltarios, legâleS, sodri.lê:s, polítiCOs. etc.
compatibilizar as leis corri o fim· de dar suporte adequado
Aclarar que el proceso de integracjóq,:actualización, homoloaos planos e políticas de integração;gac_iqn, ·nivelaci9n, etc., suficiente,s para conctetarlo,
- propor políticas e a~sumir o comprorriisso comum
3- Reafirm-ar unanimamente la nec.esídad.de perfecciode combater efetivarilente~o narcotrá(iCo;
... -~ _
namiento y pre_servaci6n del sistema democrático, recon-o-estimular a assinatura de ,trataQos de rt:c.iprocidi=l.de
ctêndolo como el lmico apto pa_ra lograr la integra'c~6n Y el
comercial e de protcção .-aGs investimentos, reconhecendo nedesarrollo de las _naciones,
,
~ ~-, -~
les os_ instrumentos para estímulo e garantia das políticas de
4- Resaltar que la fórmula de rela_ción interparlamentaintegração;
ria-empresariaCes un mecanismo relevante y necesario para
- promover a unificação dOs ~me-tanisrriOS ~d_e_ regulael análisis y desarrollo de políticas de intcgración de América.
5 - EstaQlecer. la ne_cesidad de p'rOfundizar acU.erdós rcmentação do comércio exterior, "Com o objctivO de ~niformizar
· ,
___ _ ' ' · · giónales y fronterizos, .
e reduzir a trihutação entre os países signatários;
· 6 - Reconocer la importancia ael rol de los Estados en
- fortalecer as economias nacionais para que possam
la políticas de i_n,tegración, resaltando el papel, a la .vez, de
enfrentar com êxito a rc_atldade dos_mcgablocos no panorama
los Parlamentos y dei sector privado, rec.onociendo en_ este
internacional;
- lutar pelo C..'itabclecimcnto de uma _infra-e-strutura ___ l]_ttimo su ímportancia cõmo aparte efeCtivo al desanollo. ·
7 - A.sumir el compromiso e insta-r ·a que los Gobiemos,
_
básica de_ transportes e comunicações~ a fim. çle. viabilizar ~
Parlamentos, Empresarios e Instituciones internacion-alcs y
integração; dar prioridade aos investimentos na construção
actividades a impulsar ta creación de condiciones para hacer
e melhoramentos das redes rodoviá_ria, _aeroviária, ferroviária,
·
realidad el MerCado Común Latinoamericano. ·marítima c fluvial; recomendar_a criação_o_l! aperfeiçoamento
8 - Sensibili_zar a los Parlamentos de la Región en torno
do transporte nos eixos SantosRArica:l\o; Cuiabá-Cáceres-San
Matías-Santa Cruz; São Paulo-Montevidéu-Colônia-Buenos
a obtener de_ ellos una legislación compatible que otofguc
Aires; Sa!to-Antofogasta; hidrovia ParanáRParaguai; acelerasustento normativo acJecuado a los pl~Çles y polítiCas de intcção das o_bras da __rQd_ovia Yacuiba - Santa Cruz; pavimengración, dandO con ello acabada respuesta al sentir Qc los
pueblo~ en pro de dicho propósitO.
·
· ·
tação da rodovia Tarija-Á_guas Blancas;
9- Incorporar en el quehacer integracionista a los diver- sugerir aos governantes dos países da região urna
ação coordenada na criação de. infra-estrutu:ra b<:isiCa para
sos sectores d_e_lás actividades de cada regi6n. tales ~Otl}O
_aquellas de car.áCter académico, organízadones·gremiales, fua implementação de circuitos turísticos multinacionais;
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diCiales y las Fuerzas Armadas en lo concemienté: a su coropetencia-, pfópOdiendo con ello a la internalización de la vocaciôn
integracionista de la comunidad en general.
10- Proporcionar políticas y asumir el compromiso ccmunes para combatir efectivamente el narcotráfico, por ser
éste un elemento disociador de todo afán integracionista.
11- Instar a los Gobiernos para la formulación de efectivos planes y programas de formación, capacitación y perfec··cionamiento de mano de obra tendientes a la disponibilidad
de recursos humanos calificados.
12- Reconoc-er la necesidad de prefecciOnar y prom-OVer
la suscrípción de tratados comerciales recíprocos y de protccción de inversiones, reconOciendo en estos instrumentos el
carácter de efectivo estímulo y garantía para la integración.
13 -Promover la unificación de los mecanismos__ de regulación del comercio eXterior tendiente a la rcbaja y uniformidad arancclarias entre los diversos países que componen
la región.
14 ~Estimular la innovación tecnológica y crear los mecanismos de financiãri;Ii.ento adecua.dos ai efe::-cto.
15 ---:-Favorecer todas aquellas políticas que se impulsen
en el orden económico dentro de un marco de dcsarrollo
sustentable y de equidad.
16- Potenciar las economias nacionales con el propósito
de que puedan enfrentar con êxito la realidad de existencia
de megabloques que interactúan en el mercado internacional.
17- Cor-siderar imprescindible la existencia de una infraestrU;ctura básica de tr.ansportes y comunicaciones que haja
posibl~ la integración, considerando para estas efectos necesario priorizar' aqueflas inversiones destinadas a la construcción y mejoramiento d~ lOs síSiemas cã.I-reteros, fe-rrovíarios,
portuarios 1 fluviales, de aeropuertos, entre otros, debiendo
tratar de _concertar lo~ csfuerzos plurínacionaks cn los casos
que éstos sean necesarios. Se recomienda considerar los siguientes ejes de interacción: Santos- Arita- Ilo, faltando
en este tramo solamerlte la ruta Santa Cruz- Cochabamba;
Cuiaba ..:.__ Manaos;-São-Paulo- Montevideo Colonia y Bue~
nos Aires; la hídrovfa Paraná - Paraguay; concreción inme~
diata de la ruta norte ,argentina, por lo menos de za clase
internacional; la del norte de Chile de doble via, largament~
postergada; modernización y puesta efiClerite_-cn marcha det
ferrocarril Salta~Antofagasta; aceleración Cn la terminación
de la ruta Yacuiba-S3riút Cruz, también largame-nte poster~
gada;. construcción de la ruta pavimentada Tarija-Agúas
Blancas.
21---:- Concluir, consensüadamentc, que e! turismo consti~
tuye una de las herramientas más importantes de integraciõn
y desarrollo.
22- Sugerir a los Gobiernos-- coordinar acciones en la
creación de las infraestructuras básicãs neCessarl3.s" para la
iinplementacióri de circuitos turísticos ffiultinacinales.
23- Recomendar dar importanda ai fomento de un tu~
rismo ecológico tendiente a la preservación dei mcdio ambiente.
24- Sugerir ã los Gobiernos armonizar siStemas-y legisla~
ción que facilite o ellibre tránsito de bienes, capitales, servidos
y personas entre las naciones dei Corro Su_r, en especial los
trámites de migración y aduanas.
25- Reconocer el rol de las zonas francas- como polos
de desarrollo periférico y regional de las naciones, recomen~
dándose su implementación.
26- Instar porque, en el marco de la integración latinoamericana, las distintas zonas franca de ordcn comercial y/o
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industrial que compartan una común área geográfica deban
propender a una complementación dei desarrollo de sus venta~
jas comparativas, a fin de ofrecer un frente común de desarrollo.
27- Estimar que es de prioridad absoluta e!· de.sarrollo
de políti_cas com unes tendientes a preservar el medi o ambiente
de nuestros países, uniformando las legislaciones y atendiendo
a las recomendaciones de la Conferencia de Rio 92.
28- Acordar dar aLencuentro e! carácter de Conferencia
permanente, designando a Chile como sede de su Secretaría
Ejecutiva, realizando e! próximo evento el aiio venidero en
La çiudad ele Tacna, República dei Perú.
Representando a Argentina la sefiora Ana María Barreiro, Câmara de Comercio Exterior de Jujúy; se't'íoi"és· JUlio
Arã\ljo machado, Coordinador General dé la AsoCiadón de"
-PrCidu.ctore~ y ~xportado-res dei Noroeste Argentirlo; sefiofa
Patricia Ballester. Prosecretario de la Asociación de Importa·
dores y Exportadores de la República Argentina; Roberto
Biiones·, Cámara de Comercío Exterior de Salta; Luis Calderari, Gobierno de Jujuy; P~dro Campos, Câmara de Comercio
Exterior de Jujuy; Héctor Celano,_ Presidente Cámara de Comerdo de Tucumán; Patricia Colombo, Rector de la Universidad Católica de Salta; Miguel Angel Cura, Feâeración General Económica de Jujuy; Francisco García, Câmara· de Comercio Exterior de Salta; Naqued R. Isa, Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores del Noroeste Argentino;
Héctor Medina León, Federación Económica de_Jujuy adhe~
rida a la Con[ederación General Económica de Argentina;
José Ramón, Federación General Económica; ser'íora Cristina
Romero, Empresaria de Salta y Héctor José Solá, Universidad
Nacional de Salta.
Representando a Bolivia los sefrores Valentín Abecia,
Cámara Boliviana de Transportes; Renê Barrientos G., Câmara N.L Boliviano-Chilena-de Comercio; Jorge Navarro Calde~
r6n, Cámara Nacional de_Comercio- C. Depart. de Comerció;-H. DipUtado don Eduardo PaZ Rada, Jaime Suárez Méndez, Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz y
Juan Carlos Vilaseca, Câmara Nacional de Despachantes de
Aduana,
Representando a Brasil el H. Senador don Mareio Lacerda y los H. Diputados se flores Mauricio Najar y Jonas Pinheiro
Da Silva.
Representando a Paraguay los sefiorcs Domingo Daher
Acuiia, C. y Bolsa de Comercio y C. de Importadores_ de
Par~guay y los H. Diputados José Féliz Ernández Estigarribia
y José Martin Palumbo Saldivar.
Representando a Perú los seiiores Pcter Anders Moore,
Cámara de Comercio de Lima; H. Diputado dei Congreso
Constituyente del Perú don Xavier Barron Cebrcros; Fernando Tbárcena, Confederación de Iilstituciofies Empresas-Privadas-dei Perú; H. Diputado sel'íora Maria Lozada de Gamboa;
Oswaldo Tamayo Jiménez. Presidente Ejecutivo. Gobicrno
Regional "José Carlos Mariaegui" de Tacna; H. Diputado
don Francisco Tudela Van Breugel; Walter Valderrama Pérez,
Cámara de Com~rcio, Producción e Industria de Tacna; Ci'is~
tóbal Laura Vargas, Cámara de Comercio y Producción de
Tacna y Rafael Villegas Cerras, Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).
Representando a Uruguay el H. Diputa9os se flores Oscar
Amorin Supparo y Doreen Javier !barra.
Representando a Chile e! H. Senador don Humberto
Palza Corvacho y los H. Diputados sefiores José Antonio
Viera-Gallo Quesney, Presidente de ta Cámara de Diputados,
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Mario Hamuy Bcrr, Primer ViCepfesidente de la Câmara de
mente levando-se em conta a estagnação que atinge o mercact~'
1
Diputados, Ramón Eliz!}ldc Hevia. Çl;lr}os Cantero Ojeda:~ interno brasileiro.
Pedro Guzmán Alvarez, Luis Lc Blanc_ V.alenzuela, Hosain
Por que, então. não esterider rnãos e braços em direç~{f
Sabag Castillo, Carlos yãtcarc_~ M~Q\na-,",Felipi:: V.alenzuela
ao mercado _exterior, buscando a c~nquista de novas fatia._s
Herrera y los scli.ores Gastón Alfaro; Lt.!.iS f-:!~_c.tor Avendaiio
para a coloca-çãCrde_produtos_?
_
;,~
Leal, Viceprcsidnete de la Cámar.a _d~ __ Ç_ç>Q1e.rçiq De~allista
Pois f~Ji e-xatàmente_ ~Ssa . ~. ~t~~l,fde _ to~~~~~ pelos prod~
de Arica; Enrique Balieiro Jones, Corpõracióil Empresarial
tores catannenses, que conseguiram o expresstvo cresc1menq~.
de Ia V. Región COREM: Arturo Castillo Chacón,_Fede;racióri
de 21 ,02% nas suas expo-rtações em relação ao ano de 199L.
Nacional de Câmaras de Turismo; Rica-rdo Del,Puer!_Ç> Núiiez,
Os Valores consegUidos, riUm tOtal de m3is de um hilhão (
Presidente de Câmara de Comercio Detallista de AriC:jt; seflora
oitocentos milhões de dólares (contr~ pouco mais de um bilhão
Rosa González Román deSONAtv!Jl'CORÇij!II1 ~i}::artos
e quinhentos 'riiilhões em f991), ou seja, cerca de sessenta
Rivera Heavcy, COREM. V. R~gtõn ~c;~rr;t~raJ~"a.;~t~a de
e cinco trilhõeS dé cruzeiros em V'alores atuais. testemunham-·
Chile; Jorge Román Morcy. Cón.sul19,cnet;~l .t\_4~~-~~tp: 4e1 _Pe- · _•9· esforço de uma população Ordeira e trabalhadora.
1i ·
rú; se flora Rosario Sot_q ,Camps. C6nsul de Urugu<,~._x_~~- ('-nca. _ . ' .- --. Com essa:'â.iUação, o EStado_ de Santa Ca_t<irina se firm~
;êoiDó o sexto colocado n_o ranking nacional por recursos cons~
SR. PRESIDENTE_ (Chagas Rodrig_U"e~J- 7-' ConCedo ·a· 'guidos via export_S.ção de produtos, tendo conseguido, no ançf
palavra ao nobre Semidor Henrique Afmeid3.' · - '· _ ·
-·· - passado, o segúnao maior creSciinento, ·affás apenas do RiQ;.
O SR. HENRIQU!i: AJ.,MJ<;IDA (PFL _AP. Pronuncia
Grande do Sul. que aumentou suas exportações em33,59o/,i,.
Os outros eX:pó·rtadores tradiciona'is obtiveram os seguintes
0 seguinte discurso.) _ Sr. Pre_s_idente .. Sr' _e Srs. SenadoreS,
">"somo
a essa tr"b
a a a regts..
resultados: São Paulo. terceiro, Com 19,82%; Paraná, quarto_,,.
Com Uma trl.stcza
- 1·ndef"n"da
t. 1 ~
_
1 un p r
trar o falecimento por enfarte, esta rnadr~,~gada, do jórnalista
CQm 16,759'c<Bahia, quinto, com 14,61%; e Rio de JaneirQ...:
Carlos Castello Branco, indisç_~.Jtiyehncptti q_mctjs c.éJcbre colusexto. com 8% de ampliação do.volqme de suas exportaçóe&:'
nista político que já- serviU ·ã _eS:fé_ PaíS_:·· CÇlebiã_r ·ª__m~môria
Há que se destacar que as atividades econômicas do Estade Castcllo e celebrar o_ que de.ffielhor .a .ltp-'"!Jleilsoajq·proctuziii
do vêm-se diversíficimdo acentuadamente;, assim como os pro;.
nesta Nação c que líamps todo di~ .n~ páginá 2 dó Jornal
dutos destinad.o_~ à exportação. Podemos citar como itens prin~ .
cipaiS.os segUíntes: motocompress_Qtes par-a refrigeração, fare-i]'
do Brasil.
. · ·
Ninguém foi tão arguto, brilhante'e s-ábiO IJá--e;tPáHSe dos
lo de soja, frang<;ls iO_feiros e--pedaços de frango congelados.
fato 5 políticos que movimentara fi o. BiaSü OQi_ Mil_ri:ios 56
roupas de tecido atoalhado de algQdãoe, atualmente, inclusive·
~-.'t
· ' l c.apact"d_ad e para ver os' reatares nucleares.
anos. N .mgu~m te:ve sua inesttmav~
fatos do momento com os olhos de quem Vê toda a· história
Para divulgar seus produtos e incrementar ainda mais
do Brasil se passando.
.
.. ,
as_yend~s.ex..tet.ó~~. empresários"Catarineil.ses têm marcaq'?..,
Numa viagem em que visitou, há dQi~~ritcS~s." á"URSS,
presença na Feira de Hannover, na Alemanha, já qUe a meta
Grã~Bretanha, Portugal c Estados Unidci_s_,_CaSl~UiJ.ho~ como·· -para 1993 nas exportações está representada pela ambiciosão- chamavam seus amigos: descobri~- ciUe_-·o· câOC~r:. q-~_e ele
cífi-3 de dois _bilhões de dólares. Essa -presença tem também
vencera há alguns arios, voltava a importuná~Icl .. De: volta
como objetivõs ·a busca de novos pã.rceiros comerciais, a aqu'iao Brasil. ainda recebeu esperanças Ofefec.idas pelOs ffiédicos
siçãO' de tecnô'logia de ponta para incrementar a produção
brasileiros, esperanças em que seUS amigOS_ e lei~ores se agarra~ e o aperfeiçoamento nos mecariis~os de~COrrtércio exterior.'
ram como náufragos até a última hqra. Ao contrário. aesses
Mas o aspecto mais positivo·de tUdo isso. Sr. Pr~sidente,
amigos que se desesperavam, em nenh~_rri mom-~'nbi C~stello
Sr"' e_ Srs. SenãdOres, é a geração" de empregos e manutençãQ.deixou de ser o colunista Politicá.' Qúando aCordou-da anes-. -de tantos outros, v:inculados a ~ss_a vontade de_ cr~scer, j<!;
tesia na UTI, sua primeira pergunta, foi:. "Caiu !ll;lis algum
que não podemos, todos. deixar~nos abater pela política eco-i
ministrO?" RefCria~se â reforma mihisfçrjal C;Õoduzlda por Itanômica recessiVa que vinha sendo imposta ao País ultima-.:
mar Franco. O fato levou os médico_s ·a __dete"rrriinareiri que
merite. QueTô'-cO-nciamar aos hrasileiros em geral a que se_)
as enfermeiras lhe trouxessem os jornais, que Ca:stello leu
mirem no exe-ffijiló dos catarinenses.
...1
enquanto pódc.
_ ;,
Ele morreu esta madruga_da e eu aproveito essahomena-- Vale a pcria destacar. também, as empresas que ma i~
gem cheia de tristeza para pedir a esta -casa--qu-e marque. contribuirã.m cOm a sua atuação para a obtenção desses resul-.
data para a realização de uma sess<tO ~-special d~stinada a
tados: EMBRACO (Empresa Brasileira de Compressores),""
celebrar esse que foT 0 ma-íor jornalista político do PaíS.
com 183 milhõ.e~,pu cerca de dez por cento do total de exportações do Estado;·a Cevallndustrial, com 168_milhóes; _a Perdi:'
gão AgroinduStriãi. com 104 milhões; a Souza Cruz Tradin~'
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wcdekin.
com 95 milhO:es;·_e a Sadia Concórdia Indústria e Comércio....._
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
com 89 milhões, de dólares.
.,
seguinte discurso.) - Si'. Presidente, Sr"' e Srs. Sena.dorcs:.
No que se refere ao relacionamento comercial com noss~
é com grande orgulho 4ue faço uso da palavra para divulgar
vizinhos do MerCOsul, houve urria expansão de 71% na coloef\:'
auspiciosa notícia sobre a economia do Estado por mim fepreção de prodUtóS catarinenses. Isso não teria sido possíve4
sentado nesta Casa.
segundo declarou à imprensa o Secretário da Tecnologia~
Exportar é preciso?
____
_Çnergia ·e MeJ9 ,Ambiente de Santa Catarina em 10 de feveSe a resposta é afirmativa. Vale a pena ressaltar aqui
reiro deste ano, sem a diversificação da economia, a qualidade
o desempenho do Estado de Santa Cataríha durante o ano
dos produtos e_ a modernização Qó parque industrial. aliada$
de 1992.
a ~m fator <;:onT':l_~tu_ral: a taxa de câmbio favorável.
-'.'
O lahorio~o povo catarinense conseguiu ênor'mê façanha
O Secretái"io· fez questão, ainda, de mencionar a preocu~
no que se refere âs exportações no ano passado, principalpação com a qualidade de vida na região. o que pode ser
y
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comprovado pelos investimentos. feitos Pelos empresários em

sistemas de proteção ambiental.
Outros grandes parceiros comerciais de nosso Estado são.
pela ordem: Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália,

Espanha e Bélgica, além dos integrantes do Mercosul e do
Chile, estes, motivados pelo estreitamento_ das relações entre

os países da América do Sul.
Tudo isso_ a que me referi serve para demonstrar que
devemos procurar·saídas alternativas para as nossas dificuldades, c_ é _o que vem fazendo o Estado de Santa Catarina,

o que, por sua vez, redunda em bem-estar para a população
e geração de riquezas, com a manutenção- do emprego de
milhares de trabalhadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESlOENTK (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães._

Concedo

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e_Srs. Senadores,
não é necessário ser observador muito atento para se· verificar
que, a cada dia, se gene-raliza entre nós um çomportamento
que leva as pessoas a não confiarem mais na eficácia das
leis e na possibilidade de que_ alguém pos·sa· agir de forma
correta f!Or convicção pessoal ou poi formação de caráter.
É crescente o número daqueles que acham que as_ leiS
existem para os outros, que o importante é o sucesso, é estar
individualmente_ bem, não interessando a situaÇão dos outros.
Entre nós, _esse comportamento- segue uma lei tirada de um
comercial, que, a título de vender o vício tabagista, apregoava
aos quatro ventos que o essencial é ser sempre o melhor,
é estar sempre em evidência, é levar vantagem em tudo. Esse
mote, apregoado por um bem-sucedido e admirado jogador
de futebol, trartsformou~se, depois, no·ma:ndame.nto máximo
da pil~ntragern nacional, batizaúo com o nome desse atleta,
a "Le1 de Gerson".
Muita gente, incen~ivad~_ pela impunidade e principal~
mente pelo exemplo de autoridades que não têm por princípio
o zelo pelo património público ou a exação na sua admínis~
tração, ou que se utilizam dos cargos que ocupam para aume_n~
PatríffiO-niO--e ó
COiiu!Ça--a- agir--de
maneira semelhante. Assim, é bastante usual nos depararmos
com técnicOs eletricistas qire fOrjam defeitos em eletrodo~
rnésticos para aumentar o tamanho e o preço do reparo; com
mecânicos CJ.lli!- sUbstituem peças desnecessariamente ou que
as utilizam usadas corno se novas fossem; com feirantes ou
comerciantes que fraudam os consumidores riO peso das mer~
cadorias; com industriaiS- que:· deterioram a qualidade de seus
produtos mas mantém inalterado _o seu preço ... Enumerar
todos os casos nos-tornaria sobremaneira enfadonho, por de~
mais longo o pronunciamento._
Tudo isso tende a fazer do Brasil urna imensa terra de
ningUém, onde a desconfiança vira regra e óride uns poucos
se locupletam e a grande.maioria da população, submissa
e contrariada, tem de suportar calada __toda sorte de exploração, sem ter a quem recorrer ou como se defender.
Por iro-nia, essa masSa desprotegida é quase toda constituída de gente que se guia por bons princípios, de_ gente que
cultiva e preserva a honestidade como um bem. "Entretanto",
observa o antropólogo Roberto DaMatta, "as pessoas que
fazem opção pela honestidade e são pobres_ sofrem muito,
porque vêem que s_ó elas é que_ são honestas~ Quem deveria
estar dando o exemplo está aumentando seus privilégios" (Jornal do Brasil, Caderno B, pág. 4, 16/5/93).

ta:r o· seu

a_e- seus-ã.rtligos;
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Considerando, porém. que a norma legal exi~te para estabdecer limites ao comportamento das ressoas, o desejo de
sempre levar vantagem normalmente t!sbarra na lei. Como
descumpri~ la frontalmente não é uma atitudt! b~m vista pelo~
outros, para contornar a situação, um subterfúgio se apre~
senta, um ardil é utilizãdo, na forma de cOmportamento h~m
usual entre nôs: o jeitinho.
Embora muito se fale_ do jeitinho, atrihuindo~se-lhe até
a característica de instituição nacional, academicamente ele
é pouco conht::cido. Apenas uma tese de doutorado da a,ntropólog~ ~ívia Barbosa trata do assunto com alguma profun~
didade, tendo sido publicada com o título "O Jeitinho Brasi~
leiro - a arte de ser mais igual que os outros'' (Editora
Campus, Rio de Janeiro. 1992).
Em sua pesquisa, a antropóloga chega a uma constatação
interessante: o jeitinho. no sentido que 1he daniOs hoje_ de
arranjar uma maneira húhil
resolvi{-Uffi caso ~co_mplicrido
ou difícil, é uma característLca_que só teve início com a indus~
trialização desen_cadeada a partir da década de 50. A_i_ndustrialização veio sacudir o ante~ celeiro do mundo, o_ país do fu_turo
c das grandes riquezas, o gigante adormecido. Acostumado
a viver numa sociedade de compadres, a resolver suas pendências na base das relações pessoais, o gigante ficou perdido
nos _guichês da burocracia que se implantava. ficou _con[uso
com tantos carimbo~ c tantas exigencias. A solução era Cri coo~
trar uma maneira de sobreviver nessa nova ordem social.. De
acordo com Lívia Barbosa. a cria.tividade brasileira,_ cm tais
situações, manifestou-se de duas maneiras: a primeira. a trave~
daquilo que chamamos comumente de jeitinho, aquela espécie
de ponte que liga a tradição hras_ileira de relações sociais
informais entre as pessoas à socíe-dade moderna, impessoal,
baseada no anonimato e no respeito aos mecanismos formais
de garantia dos direitos do cidadão.
_ No flanco do r~_lato de ur:n_dram~ p~ssoal, de um candente
apelo ao sentimento íntimo das pessoas~ Je- um pedido-feito
com charme e boa educação, lá vem a solução para prohlemas
antes insolúveis, lá vem, de maneira astuciosa, a forma,_dc
superação de barreiras antes intransponíveis. E rfluito comum
se ouvir de quem está por trás dos guich0s, principalmente
em rep~trtíções -de· atcfldliiLéiito-·aO" pútiifcú: -.. !ú~--a ge-nte· püde
ajudar, dar um jeito, por que nãó fazé~lo?", ''estamos aqui
para descomplicar, para fazer ') que for posslvel", ··negar
um pedido que se pode atender é muito antipático", "_ter
boa vontade é fundamentaL'_, e assim por diante, com expressões equivalentes que denotam que, com boa vontade~ alguma maleabilidade, os ditames legais ou normativos não são
tão severos quanto se poderia imaginar. nem tão impessoaiS
quanto deveriam ser.
A esse propósito. é bem significativa a observação de
Peter Kelleman, autor ~o livro "Brasil para Principiantes".
citada por Lívia Barbosa (pág. 141). Planejando se mudar
para o Brasil, Kellernan dirigiu-se ao Consulado brasileiro
na França, para obter o visto. Ao declinar sua profissão de
médico, recebeu a sugestão de mud(í~la para agrônomo, de
vez que, assim, por uma série de "besteiras sem importância",
no dizer do Cônsul-Geral, ser-lhc~ia mais fácil obter o visto.
Mais tarde. conhecendo mais a alma brasileira, Kdleman con~
cluiu: "acabara de falar com dois representantes de um povo,
onde as leis são reinterpretadas, onde regulamentos e instru~
ções centrais do governo já são decr~tadas _com um cálculo
prévio de percentagem em que são cumpridos, onde o povo
é um grande filtro das leis e os funcionários, pequenos ou
poderosos. criam sua própria jurisprudência"

de
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O estratagema do jeitinhQ está ao alcanct:: de_ qualquer
indivídUo. Entn::tanto_, adverte a a_ntropóloga, aqueles dO sexo
feminino. aqueles hl:m trajados, bem ape_ssoados, aqueles quealiam a uma voz macia ares simpáticos e olhos suplicantes
geralmente saem-se melhor. ~se recurso,_ chamado de pafalegal pelo economista e Deputado Roberto_ _Campos; pode Ser
utilizado até por aqueles que têm algum ctcstaquc social, pessoas consideradas importantes- ernprc.<;ários, artistas, autoridades - , desd_c que não deixem de mostrar o seu lado_
povo e não se prevaleç_am da sua poSição social, pois o próprio
público já consagrou uma forma de reconhecimcntq _dessa
atitudt!_~_"ele é tão simpático, tão simples, nem parece autorídade..,_ nem parece que tem aquela grana toda''.
Uma segunda forma de, manifestação Qo jeitinho, n() entender de Livia Barbosa, é proporcionada por aqueles qUe
se refugiam sob a express<io "você sabe com quem está falando?". Essa ê uma forma. d_e se conseguir: algm!la coisa pela
intimidação, pela imposição, pela tentativa de se colocar acima_
dos outros cidadãos_, Quem dela se _utiliza _o_ faz na .cQnvicção
de que isso é inerente à autorida_d~. de que_s_e julga investido,
ou de que mesmo algumas amizades são suficü;:IJ.te_s para alçálo a uma condição acima dos outros cidadãos._ Justamente
por causa desses requisitos, a repulsa a tal coffiportamento
é praticamente generalizada, mas, nem por-isso é ele menps
utiliz_ado.
- O qúe motiva. $~. Presidente, Sr"' -e SrS. SenadÕrc,s, a
existência do jeitinho, essa forma de comportamento que faz
com que o nosso ~~não" seja "talvez" e até__que se conve.rta
em "sim'"?
José Fernando Carncir:o,_no livro _"Psjcolq,gfa,_do Brasíleiro e outros estudos" (Livraria Agir Editora, Rio de JaQciro,
1971) afirma que, estudando-se "nossas origens ••!iiarlcir~· de
proceder, maneira peculiar de encarar certos problemas básicos., chega-se à conclusão de ser o brasi}eiro um povo de
convicçóes-débebi .. Por isso, noSso querer é conseqüentemente
débil" ... "O brasileiro é católico, mas está longe de ser católico convicto. Freqüentemente ele se considera·católic.o e espírita, ao mesmo tempo. E, por favor, não se véjã nisso manjfestação de espírito ecumênico, mas·simplcsmentc falta de lógica,
falta de convicção profunda, e aquela alegria brasileira da
indefinição". "'O brasileiro é racista ... Aperra~-não é nrcista
convicto", escreve Carneiro:
Es...:;a indefinição ou essa falta d~ corivi_çção Se manifesta
na man~ira de encararmos as leis. De um lado,. ob_s~rva Lí_via
Barbosa, temos uma estrutura burpcrática que sC -caracteriza
pela rigidez e pc lo formalismo. com todas as situaçõCs Possíveis
previstas, característiCa ht:rdada dos portugueses. De outro,
temos a criatividade do cidadão posta à prova para equ-ilibrar-se ou traft!gar livremente por entre 'os meandros legais,
sem se obrigar ou se sobrecarregar demais. Nossa tendência
ao legalismo é tão forte e arraigada que aqui se ._tegula até
o que é irregulável. "Um exemplo significatlvo desse amor
exc_essivO à forma legal", diz ela, •·foi o dado pela ditadura
militar de 1964. Foi urn regime de_ força, portantO arbitrário
e inconstitucioo.al por definição. Mesmo assim, os _governos
militares_ se preocuparam em dar roupagem legal a to_dos os
seus atos discricionários, produzin-do uma verdadeira enxur.rada constitucional quc foram os atos iristitucionaiS complementares, os decretas-leis baixados pelo Executivo etc"., (pág.
64).
No campo legal uma outra çaraçtcrísticã_Se fii-ma e pode
ser credita.da a essa falta de _convicçã-ó_-dc _nossas atitudes:
é comum ouvir-se falar de lei\:!- que pegam e de l~is que não
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pegam, de dispositivos que sãó Observados e de dispositivos
que são esquecidos, às vezes propositadamente. A própria
Constituição nos brinda com _um exemplo significatiVo disso
aó estabelecer no art. 192, _§ y,_ um limite de 12% para os
juros reais a seretn cobrados na.s operações de crédito. Nem
a força de ser um p-receito constitucional foi suficiente para
torná-lo exeqüível. A dinâmica do_ mercado financeiro fez
com que esse dispositivo fosse simplesmente olvidado.
E também comum entre nós o sentimento de: que basta
a um benefkio, a um direito ou_ a uma ·obrígaçáó estar previsto
em_lei. Não se leva em consiçleração a forma de garantir,
na -pdtiCa, o s._eu. cUmprimento. Em termos de proteção ao
meio ·ambiente, por exemplo. a nossa .legislação é tida como
umas das mais avançadas do_ mundo; na realidade, pq_rém,
os crimes ecológicos são cada vez maiores no Brasil, por não
haver a devida fiscalização do que _é prescrito. No que tange
aos direitos sociais;a nossa CóiiS:tiruiçãó é pródiga em assegurá-los. _Só que estão eles a depender de leis que os regulamentem. e, para essas. não há urgência. Exemplificando, o
art. 103_, inciso V ~assegura Salário mínirrío de benefício por
mês aos idosos e aos portadores-de deficiêllcii que COmprovem:
nãQ possuir_ meios de prover o próprio sustento ou de tê-lo
provido por sua família~ Provavelmente a não regulamentação
desse benefício seja até deliberada, de ve_z que também não
existe previsão de recursos para _c_us_teio dessa despesa.
Reconhecemos, Sr. Presidente, S~_e Srs. Senadore$, que
se quis_éssemos o._os delongar na citãÇãú de outros exemplos
semelhantes, muita matéria teríamcis ainda a relatar. Não é
esse,_ todavia, o propósito deste pronunciamento.
Co.mo se viu, o jeitinho se nos apresenta com traços_ pada
lisonjeirõs: "'Lei de G_erson", convicções débeis, oportunismo,
descrença na fO!Ça das leis. Mais_que dos brasil_e_iros, no entanto, ess.a parcc·e set_ u:ma carecter(stica do subdesenvolvimento,
daqueles povos em cujo meíO predomínâ a pobreza e a ignorãnciã, -de vez que esse comportamento é observado preponderantemente nos países do Terceiro Mundo; naqueles tidos
com·o desenvolvidOs, normalmente não se admite um meio
tenri.O entre aquilo que é legal e o que é ilegal, não se admite
que algumas pesSoas possãm ser favorecidas, enquanto outras,
em -ldên[icas situações, não o sejam. Mais que da pobreza
ou da ignorância~· ~o nosso ver, essa:~ _u_ma caracterfstica daqueles povos quE.não cultivam a ci"dad3.nia como _uni bem
maiO-r, que não.tê·m no respeito às leis um parâmetro para
o bem ·comum e para a convivêilcfa -pãCífica e ordeira entre
as pe~.;;soas. - · ·'Se por Um-Tido, Sr. Presidente," S(6 e Srs. SenaG,ores,
não podemos cOnviver indefinidamente com _es~ª -~_ituaçãO,
por outro, estamós plenamente cons.cie_nte.s de que o processo
de mudança ou de r~versão desse quadro será bastante lento,
por passar inexofãvelmente por uma maior educação do nos_so
povo~ principalmente na sua base, das crianças e dos jovens.
E preciso levar a e~es uma educação voltada para a cidadãnia,
para o respeito às leis, para o cultivo dos valo.res que são
inerentes à própria pessoa, para o reconhecimento do direito
dos outros, para o _cuidado com a propriedade e o dinheiro
púhlico, para os direitos e os deveres do cidadão em relação
ao Estadq e_ à comu.o,iQade em, que vivGrn~_Não se pode também
descu~ar de que é i~portante que o povo veja nos se_us governantes, nos seus _rcpresent1tntis, noS educadores, nas elites,
exemplos de cidadania. exemplos de respeito ·ao património
_
_
púhlico. às leis_e aos outros.
Num país assim, o jeitinho não terá vez, a lei da vantagem
total será revogada pelo desusg. haverá mais alegri9- de viver
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pã.ra que, mantido esse ritmo, possamos equacionar e tesolver
e mais confiança recíproca. E esse o Brasil que queremosos prOblemas de_sanearnento básico no prazo de uma década.
e pelo qual precisamos lutar.
Manter esse .volJJme .. clc investiçnentosparece, no entanto,
Muito obrigado!
difícil, pois nem no período [97911982 conseguimos destinar
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
1°/c do nosso PIE, às _obras do setor.
a palavra ao nobre S_enador Rachid Saldanha Derzi.
Os investimentos em saneamento decrescerárn~ao. longo
O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN - MS. Pro·
das duas últimas décadas. A taxa anual de cre_scimento desses
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preside[He, Sr"' e Srs. S_ena~
investimentos, que atingiu 4.688,1 o/c em 1969, caiu para 2,52%
dores, rec_ebcmos de lideranças comunitârias, políticas e emem 1986. Com a extinção do BNH, que destinava parte da
presariais do Pantanal Mato-Grossense um veemente apelo
arrecadação do FGTS para as obras de saneamento básico,
no sentido de nos incorporarmos às suas preocupações relatios investimentos no setor passaram a ser praticamente nulos.
vas ao perigo do surgimento e da disseminação do _vjbrJ;lg
AS_Siln~:Trc_ã.mos à mercê das qoenças da miséria! E enquanto
da cólera naquela imensa rcgíão, e qüe emprestemos o nosso
eStã"-não ·ror etlinin·ada, coi'réinos, sempre, o risco das epideapoio à realização de um fórum para tratar do assunto, com ' mias e endemias mortais para as populações p-obres. Segundo
a seriedade e a coragem que o tema requer.
a Organização Mundial de Saúde, a carência de água e esgoto
Não poderíamos, portanto, nos furtar a esse comproé responsável por SOo/c das moléstias que afetam a população
misso, país sabemos das preocupações que afligem os prefeie por 65Cfc das internações hosPitalares.
tos, as lideranças políticas· e as populações daquela bacia hitlro~
Poderíamos apontar também outros fatores que agravam
gráfica, com a ameaçada eclosão da cólera nqnosso Pantanal,
sobremaneira o quadro da saúde da população. A falta de
Vivemos um momento particularmente grave da vi~a naentrosamento e de articulação entre os órgãos incumbidos
cional: recessão, corrupção, desalento, miséria, violênçia,indo setor, corno a Fundação Nacional de Saúde, a Secretaria
fiação, sucateamento_ da no_s_s_a infraRt::strutura, enfiiri .• uma
NaciÔnai dê Sane-ainento, à1VüríiStetio ·da ·Integração Regional
série de vicissitudes que nos configuram um quadro de difícil
e o Conselho Nacional rio Meio Ambiente, ajuda a complicar
solução. E como se já não foSsem suficien-tes- ós crôilicõs mates
ai,nda j11ais o problema que ora examinamos nesta tribuna.
da vida nacional, eis que surge a cólera, a Chamada ''doença·
PreCisamOS.- corO urgêncía,'"ter uni. 'Plano Integrado de
da miséria", veiculada nos bolsões de insal!lbridade, e que
Saúde C Saneamento, no qual se articulem o Governo Federal,
se alastra, insidiosa, de Norte a Sul do País_..
os governos estaduais e municipais. e as--entidaóes âa -socie~
A cólera surgiu em Tabatinga em abiil de 1991, e em
dade civil, pois, só assim, poderemos reverter o difícil quadro
setembro do mesmo ano já chegava a Mana_Us, prosseguindo
ein que nos encontramos. Precisamos ter clareza de idéias.
ininterruptamente atravês do Pará, Maranhão, até aic~nçar
coragem para enfrentar os problemas e recursos materiais,
o Recife em março de 92. Em dezembro do mesmo ano chc,sq!:l
financeiros c humanos para essa verdadeira batalha de salvaao sul da Bahia c logo se alastrou por Minas. Rio e São
Ção nacionaL
Paulo, onde deitou raízes. Segundo o Ministério da Saúde,
Estas são propostas de- medidas de caráter estratégico.
os casos de cólera registrados no País erri 1993 s_ão _11.835,
Mas, diante da urgência da crise, proporíamos também
com a ocorrência de 162 mortes. Dos 4.881 municípios brasimedidas de emergência, capazes de prevenir e enfrentar possíleiros, cerca de 711 têm registro da doença.
veis surtoS do vibiíãO colérico na bacia hidrogrâficil do PanTrata~se, pois, de uma ameaça signifiCativa à saU.de e
tanal.
à vida do nos::.o povo, sobretudo contra as camadas mais po· São elas:
bres da população. que- carecem dr.! salárioS 'ôecentes, Sanea· -·iniinlitenç-ãó de vigilâriêia epídémiológica para identimento básico e atendimento médico satisfa'tório.__ Cakula-se
ficar preCocemente: :a eventual entrada de portadores do _vi~
que. a cada 3Q_minutos, surge um caso~·novo de cólera__ nü
brião coléri.co;
País! É realmente um dado assustador. . .
--· _.
.
- realização de exame laboratorial de todos os adultos
E de que mecanismos dispõe o País, com que infra·-esportadores de diarréia;
trutura contamos para enfrentar c derrotar.. a_ cólera?
_
~ desenvolvimento pelos governos ·cto Mato Grosso e
Infelizmente, a nossa realidade, em termos de .saúde e
educação, é simplesmente desoladora, e aqui reside o pcrigo;- do Mato Grosso do Sul e das prefeituras da região pantaneira
de projetas de construção e ampliação dos sistemas de abastepois o vibrião colé_rlco_ tem como principaiS foCOSOÇáffibicntes
ciffi.eiitO de água 'C de destinação adequadá dos dejetos;
promíscuos das habitações miseráveis, destituídas__de_ ~gua po- ~elaboração de um plano de contingência para o atenditável c de sistemas de esgotos sanitários. E este não é apenas
mento do~ ds>entes, caso a epidemia chegue ao Pantanal, com
um quadro dos Estados e Municípios mais pobres do Brasil.
definição do número de leitos especiais para os portadores
Trata-se, antes, da realidade_ de todo o País, pois até mesmo
de
cólera;
no Município do RTo" de Janeiro, o melhor dotadQ de infr~-es
- capacitação de Pessoal profisSional e auxiliar para
trutura urbana, existem cerca.de 470 mil r_e_~idências sem água
o diagnóstico e tratamento da doença;
tratada e esgoto sanitário. E no PaiS-. C-etcã âe~ ~ milhões de_
-- ~. finalmente, manutenção de estoques de medicâdornictlios urbanos são desprovidos de tais scrVlços.
~entos reid_rata~.t~~ e <!e tetracicli_!la. a serem usados nos_~nfer
Em 1990, foi cfíad_a a Secretaria Nacional de Saneame!lto,
mos.
órgão centrar do Governo Federal encarregado da formulação
Sr"" e Srs. Senadores,
e-da implementação de uma política nacional para o setor,
Cumprimos o nosso dever ao dar o alerta para o terrfvel
mas até agora quase nada foi feito para revertei'" o catastrófico
quadro de saúde c saneamento básico do nosso_País. E se _perigo que ronda o P!'ntanal e a sua bacia hidrográfica~ as
acrescentarmos a essa inação cstatãl o -crCscetlte cm-pobre- qUais se _ligam ao restante da Amér~ca d_o .Sul e do Brasil
através, so~retud?, _de dois grandes rios, o Paraná e o Paracimento da nossa sociedade. chegaremos a detectar uma necesguai.
sidade anual de inveStimentos da ordem de-lo/C do nosso PIB
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Não permitamos que a doença. caso chegue ao Pantanal.
se espalhe, levando o caos a milhões d~ .outras pessoas, dentro
e fora do País-. Com coragem, discernimento, recursos materiaíS~é- humanos, ergamos um-a barreira para- deter o vibrião
colérico, feito que só será possível se houver plena articulação
entre'o Governo Federal, os governos estaduais, as prefeituras
e a sociedade civil organizada.
Nem um minutO a perder, pois indefeso se encontra o
nosso povol
Muito obrigado.
O .SR. PRESIDENTE (Ç_hagas Rodrigues)_-,_ Nada mais
havCndq_ a tratar. a Presidência· Vai encei'I'ar·us_t_r'abalhos,
designa rido- Para 'a ~essão ordiriá_rla: de ~manhã. a segtilhte

ORDEM DO DIA
-l-

OFÍCIO N" S/51. DE 1993

.'. ~12~:_r~~im~ d~,u~*ê_n,c.~a, ~~s~.~~-_tm?~~??_,art,.. 33~., ~:, ~~ .. •'
Regim-Cnto Interno)
Oflció n" S/51, ·de 1993,-através do qual a Prefeitura do
Muni~ípio ;d9 Joil)~ille ,- se _.sp~icita autqrização par~ que
possa contratar operação de crédito jut)to_ao.'J3~nco de Desenvolvimento do Estado de S_ao.ta. Catarin:;t., no valor de onze
bilhões, seiscentos e sesse_ntà milhões, trezentos e trinta e
oito mil, cento e trinta e oito cruzeiros e .sessenta centavos,
pará ô~. {i~~ q úe 9~peçifica.
(Deren_depdo de, {'areçer-)

-2REQUERIMENTO N'499, DE 1993
Votação, ·em ·turno único,·do Requf::rífuéliCfn~-499, de
1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~ 66, de
1993,, 'fispondo s~!Jre o preço de comercialização de gasolina
d~.avjaçãci, além 'da.Co~isSãó cónst3nje do despacho inicial,
seja bú.Yrda, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'7, DE 1993
Discussão, em turno únjco, do Projeto de Lei da Câmara
no 7. de 1993 (no 3.067/92, na Casa de origem), que cria cargos
de procurador do Tr:aQç.lho de 29 C~tcgoria ~ dá outras proviQências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 143, de 1993, da Co'
missão -_de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer•
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h55min.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 337, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
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em vista o que consta do _-rrocesso n~ 008.043/93-0, resolve
aposentar, voluntariamente, o servidor OSVALD_O CUNHA
DE AZEV~DO, Técnico LegislafivO, Área de_Polícia, Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 3Q,_do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso IIl, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado __ com os art, 186, inciso 111, alínea a, 250-, e 67, da Lei
no 8.1!2, de 1990. bem assim cum a Resolução (SF) n' 42.
de 1993, com proventos integrais, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
·
Senado Federal. 31 de maio de 1993. ~-Senador-Humberto Lucena - Presidente.
ATO DO PRE~IDÉNTE
N• 338, DE 1993
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 Dir:efora no 2, de 4 de _abril_ de 1973, e_ tendo
em vista o que conSta do ProCesso_ n~ 008~ 786793-3, resolVe
aposentar. voluntariamente, o serv'idor GENTIL EUSTÓR-GIQ DA SILVA. Técnico Legislativo, Área de Polícía, Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
R, da ConstituiçâO da República Federativa do Brasíl, combinado com os arts. 186, inciso III, alinea a, 250; e- 61-.- da
Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com a Resolução (SF) n•
42 de 1993, com prOventos integrãis, observado o disposto
no ãri:igo 37, inciSé5 XI, da Constituição Federal.
· -seriado Feáe't:~l_, 31 de maio çle_l99:?. ;- "$,e;nador .HU:mberto
Lucena - Piesidente.
'.,,. -ATO DO PRESIDENTE
N• 339, DE 1993
O Presidente do Senado Federal,- no uso da-sUa Compet~_n_cia regimentãl e regulamentar, de conformidade co~ a
del~g~são 9-e competência que-lhe foi outorgada pelo- Ato
da Comissão DirdOra no 2, de 4 de abril dfe 1973, e_ tendo
em vista o que conSta do Processo ·n,_, QQ8.9_65193-5,_ resolve
apOsentar, voluntariamente, o servidor ANTÓNIO DA COSTA SOBRINHO. Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico_ ao Processo Legislativo,_ ~ivel II, ~adrão 29 do, Quadro
de Pessoal do sen-ado Federal, nos-tern)os do art. 40, inciso
IIIt alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 186. inciso III, alínea a, 250,
e 67, da Lei n• 8.112, de 1990. bem assim com a Resolução
(SF) n' 42, de 1993, com proventos integrais, observado o
- disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 31 de maio de 1993. - Senador Humberto Lucena- Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 340, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas_atribuição que lhe foi cOnferida-pelo art. 6°,_ § 2~. ·da R~sol_uçfio
n<> 42, de 1993, resolve exonerar. a pedido, SARAH ABRAHÃO, da função comissionada, de Secretário--Geral da M~sa
Adjunto. símbolo FC-7. do Quadro de Pessoa! do Senado
Federal. a partir de i'' de junho de 1993.
Senado Federal. i" de junho de 1993. - SenadorJ;lumberto Lucena -Presidente.
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ATO DO PRESfOENTE
N• 341, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
·ção que lhe foi conferida pelo art. 6''. § 2", da Resolução
n' 42, de 1993, resolve dispensar, a pedido, TEREZA MOTTA IGRAJAS LOPES, Técnico Legislativo, Áreade Apoio
Técnico ao, Processo Legislativo, Nível II, Padrão 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, da função comissio~
nada, de Diretor da Cootdenção Legislativa do Congresso
Nacional, símbolo FC~OS, a partir de 1" de junho de 1993.
Senado Federal, 1" de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena -Presidente ..

Junho de 199.3

II)

ATO DO PRESIDENTE N• 346, DE 1993
ú P-residente do Senado Federal~ no m;u da su~ compeçoilfmmidade com a
tência _regimental c regulamentar'
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 dos Processos_n·•' 0366/91-9, 0749/~1-5, _1.200/91-7 e 0386/93-6, resolve alt~rar o Ato desta PresidCncia
n" 809, de 1991, publicado no DCN, Seção II. de 4-!2,!991,
para considerar o servidor JORGE BRUNO DE ARAÚJO.
matrícula 386, aposentado nos termos do art. 40, incisos I
e 111, alínea a, da Constituiçào da República Federativa do
Brasil, combinado com o art. 186, inciSos I, parâgrafo I" ·e
lll, alínea a, da Lei n· R.ll2, de II de dezembro de 1990.'
S~nado Federal, I" de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena - Presidente.
--

em

ATO DO PRESIDENTEN• 342, DE 1993
O Presidente do_Senado _Federal, no uso da atrib•,Li_ção
que lhe foi conferida pelo art. 6~, § 2", da Resolução n"' 42,
ATO DO PRESIDENTE N' 347, DE 1993
de 1993, resolve designar FLÁVIO ROMERO MOURA DA
CUNHA LlMA, Analista Legislativo, Área de Processo Lc~
O Presidente do Senado _Federal, no uso da,s su<,t~ atri_l?~i:.
gislativo, Nível III, Padrão 44, do Quadro de l'eswaLdo Sena_çôes regimentais c regulamentareS, em conforinidade .com a
do Federal, para exercer a função comissioriada, símb_olo
delegação de competência que lhe foi o.utorgad:;~. p_elo Ato
FC-08, de Dirc.~tor da Subsecretaria de Anais.
. da C.o.mi.ssão_ Diretora n" 2, de 19'131 rçsolve nomear.AUREA
Senado Federal, 1" de junho de 1993. - Sénador Hum::·"
MACHADO DE ARAÚJO Pa~a exercer· ~-cargo, em,·éaiDiS"~. -berto Lucena - Presidente.
·
são, __ de Secre.tário-.Ge.ral da .Mesa_ Adiu-s:tto,_ do Quadro d.e.
Pessoal do Senado Federal.
.
' ·ATO DO PRESIDEN'l'E N• 343, DE 1993
Senado Ft!deral, 1" de junho de 1993. - SCnadt)r Hllin~
O Presidente do Senado Federai, t:JO us_q,_d_a. atribl,li_çãq
berto Lucena -Presidente.
que lhe foi conferida pelo art. 6o, § 2';>, da ReSolução n'' 42,
de 1993, resolve designar Y AMIL E SOUZA DUTRA Asses-.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
sor Legislati'{o, Área de AsSessoramento Legislativo, Nível
III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
Ata d_a_ 1_" Reu_ni~oOrdin~~~a.~o Ç<trise.U~o ~l_ibe~_,
para exercer a função comis~ionada, símbolo FC~OS, de Dire"~ _
rativo do IPC, realizada em 29 de abl-0 de 199~.
tor~Adjunto da Assessoria.
__
Aos vinte e nove dias do mês de ahril do ano de _hum
Senado Federai, 1~ de junho de 1993.- Senador Hum~
mil novecentos e noventa e três. reuniu-se o-rdinari3-ffiente
berto Lucena - Presidente.
o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Coogressistas-IPC em sua sede, situada no anexo I da Câmara
ATO DO PRESIDENTE No 344, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
dos Deputados, 25"--andar, sob a presidência do senadOr Wílque lhe foi conferida pelo art. 6", § 2'', da Resolução n'' 42, -son Martins. com-a presença do Vice-Presidente Deputado
de 1993, resolve designar HELOÍSA HELJ:,NA_DIAS, AnaManoel Castro e dos Senhores Conselheiros Senadores Nabor
lista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao PfõCesso LeiislaJúnior, Ronaldo Aragão. Josaphat Marinho. Carlos Patro-tivo, Nível UI, Padrão 45, do Quadro de Pe~sç).il _do __S~nado
cínio, Deputados Prisco Viana, Vital do Rêgo, Waldir Guerra,
Federal, para exercer a função comissionada, súnbolo FÇ-08', _· Ariosto Holanda, Doutbrt!s Henrique Lima Santos e Antonio
de Diretor da Subsecretaria ·de Coordenação Legislativa do ·José Machado. Observado o quorum regimental, o Pre-sidente
Congresso Nacional, a partir de 1o de junho de 1993.
deu _início aos trabalhos. d~~erminan~o ao S~nhor Secretário
Senado_Federal, 1" de junho de 1993. _ Se"nadQt Hum:: __ ~-~ l~Jtura da Ata ~a Rc~nmo antenQr, .re~hza~a em 29 de
_ahnl de 1993. Apos a lenura, a Ata fo1 dJscutJda e votada,
berto Lucena- Presidente.
tendo ~ido aprovada sem restriçõCs. Em seguida o Presidente
ATO DO PRESIDENTE N• 345, DE 1993
deu conh~dmento da atual situa~·ão financeira do Instituto,
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compedistribuindo com os rnemhro~ presente~ planilha~ com detência regimental e regulamentar, em confor_midade com a
monstrativos das despesas, receitas !,.'! investimentos. Contidelegação de competência que lhe foi outof-gâêia pelo Aio
huando, o Presidente. apresentou um Projeto de Resolução
dispondo sobre empréstimos aos segurados do IPC. Este Proda Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 159/93-0, resolve alterar
jeto de Resolução foi lido em voz alta pelo Secretário, .e
o Ato desta Presidência no 172, de 1993, publicado no DCN,
em seguida o Presidente colocou-o em discussão. No- Cl_lrSO
Seção II, de 11~3-93, para considerar a servidora JOVINA
dessa discussão,o Senador Nabor Júnior, declarando-se pre-oDE LOURDES PEREIRA, matrícula 999, aposentada nos
cupado com a atualização do Car)ltal i!Ser emprestadq e fazei-ltermos do art. 40, inciso· III, alínea a, da ConstituiÇão--da
do alusão ao item VI do art. 4" do Projeto, na parte que
República Federativa do Brasil, combinado cOm o·art. ~86_,_
diz respci_to _a taxa de 0,5 (meio por cento) a ser cobrada_
inciso III, alínea a, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de- = "~o segurado tomador a titulo de custos admínistrativOS, prOpôs
1990, com as Vantagens dos arts. 3" e 13 da RCsolução SF
que eSta taxa, aõ invés de 0,50Ccomo conSta do Projeto,
no 87, de 1989.
fosse alterada para 1~+ (hUm por cento). Concluiu dizendo
Senado Federal, 1~ de junho de 1993. ___:Senador HUmque fazia esta colocação a t(tulo de proposta, O Presidente,
berto Lucena - Presidente,
antes de colocar em_ vota-ção- a_ propoSta do Senador Nabo r
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Básico do IPC, que d-iZ: ~·o Cunselho Deliberativo, por índicaJúnior; ponderou com seus pares que esse~ empréstimos da
forma como está no Projeto ora c-m discussão, não traz ne~ ção do Presidente, elege, dentre_ os segurados, o Tesoureiro
nhum risco nem prejufzo para· o IPC. Disse que independente -titulai- e--os sUplentes". Diante do-exposto, o Pre-sidente disse
que estava indicando os nomes do Senador Onofre Quinan
de ser averbação em folha de pagamento, os valores a serem
para Tesoureiro tiffilar e os nomes do Deputado Ubiratan
emprestados serão corrigidos com a mesma taxa à remune~
Aguiar e do Doutor Djalma Bessa para Tesoureiros Suplentes.
ração dos depósitos em cadernetas de poupança, ou seja a
O Presideriie,- apóS discorrer sol:ire -ã hciilradez e_ Probidade
TR +0,5 (meio por cento), acrescidos ainda de mais esta taxa
locou em votação esta eleição. O resultado foi de uma eleição _
de 0,5%, a título de custos administrativos. Disse também
por aclat!lação elegendO-SI;! como Teso_ureiro titular o s·enador
que o IPC, em se tratando de uma irlstituição prevídenciària,
Onofre Quinan e comO- TeSoUreiros Suplentes o Deputado
sem fins lucrativos, não empresta dinheiro a clientela, só o
Ubiratan Aguiar e o Doutor Djalma Bessa. Continuando,
faz a segurados, segurados esses que por sua vez, contn'buem
para o IPC, mensalmente, com um percentual de_10% (dez _o Presidente quis ouvir do Conselho quais os critérioS a-serem
norteados no que diz respe-Ito aS aplicações financeiras do
por cento) de seus proventos e a Casa de __origem {Câmara
e Senado) a qual pertença esse segurado, paga mais 20% - IPC. Após várias"'tonsiderações dos, senhores _mçmbros do
Egrégio Conselho, formou-se o consenso de que o Presidente
(vinte por cento) na condição de patronal. Após essas consideestava autorizado a agir sobre esta questão, da forma que
raç6C?:~ d_~ ~residente, us~ram da palav_ra Qs Deputados Manoel
melhor lhe conviesse dentro do contexto da maior rentabi~
Castro, Waldir Guúrã., Vital do Rêgo, Senadores Ronaldo
!idade para o _Instituto e da prioridade para os bancos-oficiais.
Argão, Carlos Patrfcio, Doutores Antonio José Machado e
O Présidente, agradecendo ao Conselho mais esta prova de
Henrique Lima Santos. todos, apoiando o Projeto de Resolu~
confiança, disse que essa deferência aumentaria maiS ainda
ção na forma original. O Deputado Prisco VIana rnariifestOu~se
a sua responsabilidade. Continuando, o Presidente fazendo
aderente a proposta do Senador Nabor Júnior. Encerrada
alusão ao disposto no § 5~ .do art. 4o do Regulamento Básico · 1
a discussão. o Presidente colocou o Projeto de Resolução
do IPC, disse que todos os membros titulares e suplentes
em votação, considerada a proposta do Senador Nabor Júnior.
dos órgãos do IPC têm que apresentar declaração de bens ·
A votação ocorreu pelo sistema nom~naL Votaram· Pela aprono prazo de 60 diaS depois da posse e trinta dias antes de
vação do Projeto de Resolução na forlnã. çoinO foi apiesentado
deixª_r .o cargo. Sol_icitou aos presentes que essas declaraçõ_es
os Conselheiros Ronaldo Aragão, C3.rlos Pa_tro_dnió, W"ldir
de bens fossem encaminhadas para a Consultaria- JurídiC·a do
Guerra. Ariosto Holanda, Vital do Rêgo, Henrique Lima
IPC, dentro do prazo regulamentar. Em seguida, foram apreSantos e António Machado. Votaram com restrições ao item
ciados aprovados os seguintes prOcessos: a) de requerimento .,,
VII do art. 4\> do Projeto, os Conselheiros -Nabor Júniof e
de pensão --Processos ni-' 341/93,455/93, 357/93, '395!93; _
Prisco Viana. O Pi'Ojefo fol aprovadO e a ResO-luÇãO recebeu
416/93, '237193, 415193, 394/93;380193, 54()/93, 528/93, 3DII93, ..
o número 1/93 e será publicada à parte. Co~tinuando, o Presidente transmitíi.I aos seus pares sua pretensão de cnar -um
456/93, 548/93 e 552!93; b)- de averbaÇão demiuidato453193, 433/93 e 409/93; c) - de integralização de carência
grupo de trabalho para avaliar a estrutura administrativa, ope~
- 335/93, 413/93 e 292193; d) -de contribuição até 50 anos
racional, bem como a situação patrimonial d9Instituto, çom
-Processo n~ 487/93; e)-:- de inscrição de segurado facultativo
o fim de aperfeiçoar e mod~rnizar o sister:na de administração
- 411/93, 412/93, 446/93, 344/93, 397/93. 396/93, 1.996192,
do IPC e que neste sentido gostaria de ouvir a opinião dos
1.609/92, 1.761192 e 328/93; f) di cancelamento de inscrição
Senhores Conselheiros. A cerca do que foi transmitido, todos
· 339/93, 448/93, 449/93 e 454/93; f) - de auxílio doênça
os membros manifestaram-se favoráveis a tal iniciativa, hipote- 229/93, 348/93, 282/93, 377/93, 352/93, 374/93, 362/93, ..
cando, inclusive, írrestrito apoio ao presidente. Continuando.
329/93, 398/93, 379193, 364/93, 392!93, 337/93, 315/93, 367/93,
o Presidente disse que_!ern corno meta prioritária_ de sua gestão
319/93,381193,401/93,311193, 373193,'347/93, 359/93,'310/93,
dotar o IPC de um sistema de informatização. Para tanto,
369/93, 250/93,1.221/92, 351/93, 400/93, 383/93, 452193,
já houvera determinado à sua assessoria avançar nesta direção,
431/93,342/93,428/93, 423/93, 402/93, 277/93,332/93.-334/93,
adotando providências preliminarc::;. Adiantou que alguns
418/93, 350193, 457/93, 300193, 365/93, 407/93, 346193,432/93, contatos já forat:n mantidos com a dircção do Prodasen e
363193, 338/93, 326/93, 360/93, 361/93~244/93, 421/93, 274193,
que em função disso, já se encontravam na ante-sala do Gabinete da Presidência o Diretor da Divisão de Desenvolvimento
435/93' 386/93' 336/93' 036/93' 382/93' 417/93' 308/93' 378193' 368/93, 321/93, 371/93, 295/93, 317/93, 244/93-B·, '3'25/93,
e Sistemas do Prodasen, Dr. Hermano Matuschke, acompa324/93, 293/93, 353193, 320/93, 320/93,'349793, 3115/93, 313/93,
nhado dos senhores Carlos Augusto de Moura, representando
366/93, 181193, 234193, 385/93, 399/93,410/93, 387/93, 306193,
a Câmara e Aécio Flávio, representando o Senadu, p~rafaze
rem uma exposição sobre as providências necessárias para - '408/93, 376193, 355/93, 358/93, 405/93, 403/93, 469/93,427/93,
39!193, 520/93, 363/93, 426/93, 388/93,.558193, 549/93, 559/93, - implantação do sistema de info-rmãtfzação no IPC. O Presi~
441193, 447/93, 389/93, 436/9'3, 430/93, 372/93,384/93, 445/93,
dente convidou essas pessoas a adentrarem ao recesso da sala
434/93,424/93,375/93,423/93, 422[93, 497193,442/93,437/93,
de reuniões e após apresentá-los ao Conselho, solicitou a esses
288/93, 536/93, 439/93, 498/93, 253/93 (pelo indeferimento),
convidados expor as informações que trouxeram. As informa~
425/93,489/93,482193,451/93,459/93,477193, 474/93, 476/93,
ções foram desenvolvidas dentro de um contexto técnico e
484/93, 479/93, 468/93, 571/93, 466/93_, 450793, 472/93, 488/93, .
operacional. O Deputado Vital do Rêgo -pedll.r a esses pre465/93,458/93,480/93, 462!93, 485/93,464/93,545/93 e 470/93;
postos que fosse formalizado com brevidade um projeto pro~
g) - de auXtlio~funeral - Processo de nu 390/93. Nada m-ais
priamente dito, com tudo o quanto for necessário para a imhavendo a tratar, foi encemida a Reunião às treze_horas e
plantação desse sistema no IPC, inclusive -coi:n orçamento
dez minutos. E, para constar. eu Raymundo_ Urbano, Secre~
atualizado. Esta proposta do Deputado Vital do Rêgo foi
tário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
ratificada pelos Conselheiros e pelo Presidente. Contiriuando,
será assinada pelo Senhor Presidente .
.o Presidente disse que de acordo com o arL 79 do Regulamento

e
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IV- Liberação do Empréstimo: os empréstimos serão
creditados na conta corrente funcional do mutuário na prímeira data-base que ocorrer após a assfnatura do _contrato. _Para
o atendimento de casos de excepcional necessidade, o Presidente do IPC poderá autorizar a liberação antecipada do empréstimo, devendo, neste caso, ser cobrado adicional referente
____ aos dias antecipados, a ser d_e~_uzido do valor líquido cre~itado. _

O Conselho_Deliberativo do Instituto_ de previdência dos
Congressistas- IPC, Usando das atribuições que lhe confere
o art. 12, inciso IV, da Lei n" 7.087/82 e com base no §
2' do art. 62 do Regulamento Básico,
·
V- Valor: o valor máximo _do empréstimo do IPC é
Resolve:
de Cr$106.000.000,00 (ceiito eseis milhões de cruzeiroS). Esse
Art. 1<) A administração do IPC fica.autorizàda a concevalor será reajustado periodicamente à época e; nos mesmos
der empréstimos aos s_egurados _deste Instituto, verificada a
percentuais do reajuste dos vencimentos dos Servidores Civis
disponibilidade de caixa e considerada a reserva para- pagalia União;
-_
mento das folhas dos pensionistas.
-- · - VI -Amortização: 12 (dOze) pai-Celas mensais, (gW:tis e
Art. 2"' -Poderão solicitar empréstimo do IPC:
consecutivas, vencíveis a partir da primeira data-base que
I - os parlamentares em exercício de, mandato;
ocorrer após a liberação do empréstimo;
·
II -os suplentes de parlamentares no exercício do manVII- Encargos: juntamente com a amortização mensal,
dato, mediante aval de parlamentar efetivo;
o mutuário pãgãrá encargos incidentes sobre o saldo devedor
III -os servidores pertencentes em caráter efetivo ao
do seu effiprestimó. 3plicarido-se sobre este montante uma
Quadro e à tabela permanente da Câmara dos Deputados
taxa de 0,5-% (meio por cento)"aciescida de uma taxa igual
e do Senado Federal e seus órgãos superviSionados;
à remuneração dos depósitos em cãderrietas de poupai1Ça no
IV- ex-parlamentares e ex-funcionários.
primeiro dia do mês da concessão do empréstimo e/.ou da
Art. 3~ A margem de consignação para averbação_ mena·nlortização, a títUlo de custos_ administrativos e atualização
sal dos pagamentos de caQa segurado será informada pélo
do ·capital.
-respectivo órgão pagador, obedecidas as prescrições legais. ,
Art.
5o
O
Inutuário
que
desejar
desfazer
o
vínculo
de
9
Art. 4 Os empréstimos do IPC .-obedecerão ao_s seguin_ :--segurado do IPC, só poderá fazê-lo mediante total quítaç_ão
·
tes _critérios:
I - Modalidade: averbação em folha de pagament? men- ··dO empréstimo.
sal;
Art. 6" Esta Resolução entra em vigor a partir desta
II- Prazo: 12 (doze) meses, com direito a reforma apósdata.
Art. 7o FiCam revogadas as resoluções deste Conselho
o pagamento de, no mínimo, 6 (seis) p-restações, observadas
as condições do art. 1'? desta Resolução;
Deliberativo de n'' 1188, 10/89, 6/91.e demais disposiçÕes em
contrário.
III -Datas-Base: as datas-bases para liberação e amortização do_s empréstimos são os dias de pagamento do mutuário;
Sala das Sessões, 29 de abril de 1993 . .

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 105• SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE

1993

LI -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Preside_nte da_República

N• 203 a 206/93 (n• 294 a 297/93, na_origem), de
agradecimento de comunicações.
1.2.2 - Aviso do Ministro das Relações Exteriores
- N" 13/93, encaminhando informações sobre os_ que--

sitos constantes do Requerimento

n~

310/93, de autoria

do Senador Nelson Wedekin.
1.2.3 - Pareceres
Referente às seguintes matérias:
- Mensagem n'' 186/93 (n" 260/93;-naorígem), ·do
Senhor Presidente da República, que encaminha ao Senado
Federal a Exposição de Motivos n\'161/93, do Senhor Ministro da Fazenda, sobre a fixação de critérios e normas disciplinares das operações a que se refere a Lei n" .8.187, de
J• de junho de 1991. (Projeto de Resolução n" 44/93.)
-Mensagem n" 194/93, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o
nome do Sr. Luiz Guilherme de Freitas Cõútinho, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
1.2.4 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n" 71193, de autoria do
Senador Ney Maranhão, que cria o Programa de Crédito
Rural Equivalência-Produto.
1.2.5 - Requerimentos
- N" 530193, do Senador João Rocha, solicitando licença dos trabalhos da Casa, no período de 4 a 12 do
corrente. Aprovado.

- N" 531/93, do Senador João França, solicitando
licença dos trahalhos da Casa, no perfodo de. 7 a. 21 do
corrente. Aprovado.
1.2.6 - Comunicações
-Do Senador Hydekel Freitas. de ausência .do País,
no período _de 3 a 16 do corrente.
. _ __
- Do Senador João ROcha;· de ausêncía do País, no
período de 4 a 12 do corrente:
-·
1.2.7- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo de cinco sessões ordinárias, para
apresentação de emendas ao Projeto de· Resolução n"44/93,
lido anteriormente.
"-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8 - Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO -Artigo de autoria
do empresário Antônio Ermírio de Moraes, intitulado "A
E sele ro se Precoce".
· ·-··
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Críticas a
projeto de auroria do Poder Ex~cutivo, que institui estímulos à ampliação do comércio exterior para as empresas
fabricantes de veículos, partes, peças e componentes automotivos.
1.2.9- Requerimentos
·.:. . . :. .· N~' 532/93, do Senador Mauro Benevidcs, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer n·' 167, sobre a Mensagem n" 194, de 1993,
através da qua1 o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado o nome do General-de-Exército
Luiz Guilherme de Freitas Coutinho para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar. na vaga decor-·
rente da aposentadoria do General-de-Exército Haroldo
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Eiichsen da Fonseca, a fim de qUe figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte. Aprovado.
- N' 533/93, do Senador Pedro Teixeira, solicitando
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para
a redação final do Projeto de Lei do Senado n".JS0/93,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado.
- N:> 534/93, do Senador Esperidião Amin, solicitando
licença dos trabalhos da Casa, no dia 3 do corrente. Aprovado.
- N" 535193, do Senador Moisés Abrão, solicitando
licença dos trabalhos da Casa. nos- dias 3,-7, 10, 14, 17,
20, 21, 27, 28_ e 31 de maio do corrent_e ano. Aprovado.
-Nu 536/93, do Senador Espcridião Amin, solicitando
licença dos trabalhos da Casa, no período de 4 a 11 do
corrente. Aprovado.
1.2.10- Comunicação
-Do Senador Esperidião Amin, de ausência do País,
no período de 4 a 12 do corrente.
1.3- ORDEM DO DIA
Ofíc'ío n"' S/51, de 1993, através do qual a Prefeitura
do Município de Joinville - SC, soli(::ít3 ·autorizaÇão para
que possa contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado de San.ta Catarina, no vÇtlor
de onze bilhões, seiscentos e sessenta milhões, trezentos
e trinta c oito mil, ee·nto C trinta e oifó duzeir'os e SeSsenta
centavos, para os fins que especifica. Aprm·ado, nos termos
do Projeto de Resolução n" 45/93, apreseritãdo em parecer
de plenário proferido nesta oportunidade. À Comissão Djretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n"'45/93. Aprovada. À promulgação.
Requerimento n"' 499/93, do Senador Dario Pereira,
solicitando nos termos regimentab, que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nc 66/93, dispondo sobre o preço de
comercialização de gasolina de aviação_. além da Comissão
constante do despacho inicial, seja ouvida, tambt!m, a de
Serviços de Infra-Estrutura. Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n·• 7193 (n" 3.067192, 11a
Casa de origem), que cria cargos de Procurador do Traba[~10 de 2" Categoria e dá outras providências. Aprovado.
A Comissão DirCtota para redação final.

70.-
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1.3.1 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a ri!alizar~se
hoje, às 18 horas e 30 minutos; com Ordem do Dia que
designa.
_1.~.2 - Discursos ~pós a Ordem do Dia
·.SENADOR GARIBALDI ALYESFILHO-Prejuízos causados pela falta de definição de_u_ma política salarial
para o funcionalismo público.
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Críticas à possível criação do Ministério Extraordinário dos Medicamentos. Necessidade Je maior empenho, por parte das autori-dades competentes, na recaptura dos assassinos de Chico
Mendes. Crescimento da violência urbana, apontado em
relatório da USP.
SENADOR.MARCIO LACERDA- Viabilidade
operacional de polidutos.
SENADOR LOURJV AL BAPTISTA - Outorga,
pela Assembléia Legislativa de Sergipe. do título deCidadão Scrgipano ao Procurador-Geral da República, Dr.
Aristides Junqueira.
SENADORNE!-SON \\II;:I)EKIN .,.- Dífícil situação
em que se encontra a agricultura brasileir~_e importância
do apoio do Poder Legislativo visando soluções definitivas
para soergui_mento do sctor.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Contribuição dada pela extinção da TRD -e mudança dos critério~
para o cálculo e incidência da Taxa Referencial (TR) para
a recuperação da atividade econômka no País.
SENADOR ODACIR SOARES- Êxito do programa de ajuste aplicado aos bancos estaduais, consubstanciado pelos balanços c relatórios referentes a 1~Y2, publicados recentemente.
1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 106" SESSÃO, EM 2 DE JUNHO DE
W93

..

- ..

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projetos
Projeto de_Lei do S~nado n·· 72, de 1993, de_ autoria
do Senador Valmir Campelo, que altera disrositivos da
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Lei o" 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos
Partidos Políticos.
Projeto de Lei do Senado no 73_, de 1993, de autoria
do Senador Esperídião Amín, que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor do frete do transporte de combustíveis.
2.2.2 ..... Requerimentos
N' 537, de 1993, de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, solicit<i.ndo a transcrição, nos Anais do Senado Fe_derat, da matéria intitulada "A CIAe a Bandeira" de autoria
do jornalista João Emilio Falcão, publicadâ n-o Cor_r_eio
Braziliense, do dia 31-5-93. . . . . . .
__
.: _
N•' 538, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda, solidtando ao Ministro de Estado da Fazenda informações que menciona ..
2.3- ORDEM DO DIA
Redação fínal do Projeto de Lei do Senado n·• 180,
de 1989, (o" 3.592189, na Câmara dos Deputados), que
dispõe sobre a reparação de natureza económica prevista
no § 3o do art. 8'·' do Ato das Disposições Constitucionais.
Transitórias. Aprovada. À sanção. -- -2.3.1 - Pronunciamento
SENADOR ÁUREO MELLO- Demarcação de terras indígenas na Amazônia.
2.3.2- Ordem do Dia (continuação)
- Parecer n" 140, de 1993~ da ComiSsãO de Consfitllição,
Justiça e __Cidadania sobre a Mensagem nn 161, de 1993
(n" 185/93, na ·origem), de 19 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Antonio Fábio
Ribeiro, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Suplente de Ministro -Classista Temporário~
representante dos empregadores, no triênio de 1993 a 1996,
na vaga decorrente do término da investidura de Alfredo
Peres da Silva. Votação adiada por falta de quorum.
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Parecer n" 154, de 1993, da Comissão de Constltu_ição,
Justiça e Cidadania sobre a :M-ensagem n~ _174. de 1993
(n~ 234/93, na origem), de 5 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Geraldo Agl!_iar
de Brito Vianna, para cónípor o Tribunal Superior do TraM
balho, no cargo de SupleÍlte de Ministro Classista Tempo~
rário, representante dos empregadores, em complemenM
tação ao triénio de 1992 a 1995, _na vaga decorrente do
falecimento de Osório Coelho Guimarães FilhO. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. ·
Parecer n~ 167, de 1993, da Comissão dç~Conslituiçã9,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem no 194, de 1993
(n" 275/93, na origem), de 24 de maio do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do GeneralMde-Exército
Luiz Guilherme de Freitas Coutinho~ para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ge:neralMdeMExército Haroldo
Erichsen da FonseCa. Discussão encerrada, [icando a votaç~o adiada por falta de quorum.
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

}~-~~~iii~~~"biNl~EV.iDÊNCÍÁ

DOS CONGRESSISTAS
-Parecer sobre o Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC, referentes aO més
de março de 1993.
4- SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha das matérias apreCiadas de 1~ a 31 de
maio de 1993.
5 - MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES_J)E PARTIDOS
7- COMPOSfÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
-

..

Ata da 105a Sessão, em 2 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Levy Dias _ Louriva) Baptista _ Lucídio Portella _ Magno
Bacelar~ Máfcjo Lacerdá _ M_ãiiO COVâs'_ Mauro Bene~ic:fes __
rVfeirà Filho _-M_oiséS Abrã.o ~N~bor JúniOr ~Nelson Catp,e;iro _

Affonso Cimürrgci _ Alfredo Campos _ Almir Gabriel ~ Amir
Lando _ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni
Veras _ César Dias __ C.bagas Rodrigu_es _ Cid Sabóia. de
Carvalho _ Dario Pereira _ Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares _
Epitãcio Cafeteira _ EspericUãº Ap1in _ Eva Blay _ Flaviano
Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves FHho _ Gerson
Camata _ Gilberto Miranda __ Guilhenne Palmeira _ Henrique
Almeida __ Humberto Lucenª _ Iram Saraiva _ In1puan Costa
Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _ João.Fr_ança_~ João_
Rocha_ Josaphat Marinho _ José Fogaça_ José Paulo Bisol_
José Richa __ Júlio Campos _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Mala _

Nelson Wedekin __ Ney -Maranhão _ Üdf!.cir Soares __ Onofre
Quinan _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Sãldanha
Derzi _ Ronaldo Aragão __ Ronan Titó _ Ruy Bãcelar _ VaJmir_

Cam2elo _WilSon Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparedmento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
1
Sob a proteção de Deus, inicfamos nossos trabalhos.
_Q Sr. 1o Secretário procede~á à leitura do Expediente.
.~ . ·
__
. .. .
.
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N~ 203 a 206: de 1993 (n• 294
297193, na origem),
de 1" do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens-CN n" 8. de 1993, e SM n"' 92, 94 e 95,
de 1993.
-

a

AVISO DO MINISTRO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Aviso n" 13/93, de 28 de maio último, encamirihando

informações sobre os quesitOs consta.ntêS dõ -Reque-r10iento
n" 310, de 1993, de autoria do Senador Nelson Wedekin.
Foram encaminhadas cópias aos requerentes

PARECERES
PARECER N"l66, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n<.> 186, de 1993 (Mensagem n" 260, de 12-5-93,
na origem), do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-.
blica, que encaminha ao Senado Fed_eral a Exposição de
Motivos n~ 161, de 11-5-93, do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, sobre a fixação de critérios e normas disciplinadoras das operações a que se refere a Lei n~ 8.187,
de I" de junho de 1991.
Relator: Senad_or Esperidião Amin
Antes de nos manifestarmos propriamente sobre a Mensagem n? 186, achamos oportuno relembrar o que se segue.
Nos termos do art. 59 da Constituição Federal, o processo
legislativo compreende a elaboração de: _
I -emendas_ à Constituição;
II -leis complementares;
III -leis ordinárias;

IV -leis delegadas;
V- medidas provisórias~
VI- decretos legislativos;
VII- resoluções.
O art. 213 do Regimento Interno do Senado Federal
estipula que os projetes a serem e;'{amiitados pelo Senado
compreendem:
a) projeto de lei, re(erente a matéria da competência
do Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República;
b) projeto de decreto legislativo, referente a matéria da
competência exclusiva do Congresso NaciOnal; e
c) projeto de resolução sobre matéria da competêncíaprivã.tiva do Senado.
Isto posto, passemos à análise.
A Mensagem n"' 186/93, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. solicita do Senado Federal "a fixação
de critérios e nOrrilas disciplinadoras das operações_ a que
se refere a Lei n" 8.187, de 1" de junho de 1991". Matéria
esta de estrita competência do Poder Executivo, como- "aliás
está previsto no art. 3~ da referida lei:
"Art. 3~ O MiniStro da Economia, Fazenda-e Planejamento, mediante portaria, estabelecerá as condições
para concessão dos estímulos de que trata esta lei c expedirá as instruções_ que se fizerem necessárias à sua execução."
-------
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Ora, não cabe ao Legislativo estabelecer normas operacionais para uma lei já aprovada no ·Congresso Nacional e
sancionada pelo Poder Executivo. em 199_1_. _Falece ao Poder
Legis_Iativo a competência para regulamentar lei; tal competência é_ privativa do Presidente _da República, exercida mediante Decreto (art. 84, IV- CF).
No entanto, tendo em vista que compete privativamente
ao Senado Federal "autorizar operações externas de natureza
financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal. dos Territórios e dos Municípios" (art. 52, V, da
CõttStifriíção- Federal), pode-se, efetivamente, entender que
compete ao Senado Federal estabelecer as condições para
as operações financeiras externas realizadas pela União.
É preciso, contudo-, deixar bem claro que as operações
que estão sendo negociadas à luz dos diplomas legais em vigor
não podem ficar pendentes de decisão final, em razão da
falta de uma resolução do Senado sobre o assunto.
O estabde.cimento de incentivos à exportação e mesmo
de linhas de financiamento a operações externas constitui trunfos importantes, usados pelos mais diversos países, para consolidar ou ampliar sua presença no mercado internacional.
Um dos mais importantes instrumentos para estimular
a exportação de produtos manufaturados foi adotado pelo
Brasil desde o início dos anos Setenta: O BEFIEX, ou Programa EspeCial de Exportação. Além desse programa, tivemos
o FINEX e mais recentemente 6 PROEX.
As vantagens desta forma de atuação_ são evidentes e
. já puderam ser observadas em diversas ocasiões. Contudo,
os incentivos à exportação nem sempre foram bem compreendidos pelas nações que integram o GATT, pois" o mundo
passou a viver uma verdadeira "guerra", no que se refere
ao crédito à exportação. Alguns paíseS passaram a cobrar
sobretaxas para compensaras medidas protecionístã5"adotadas
pelos mais variados parceiros comerciais.
Para evitar retaliação externa, é conveniente que as condições do crédito externo não ultrapassem os limites acordados,
em julho de 1976, pelos países integrantes da OCDE: ·· ·
Numa prirpeirá versão, a elaboração do projeto de resolução obedeceu aos princípios acordados pelos países-membros
da OCQE, a saber: os financiamentos representariam 85%
(oitenta e cinco =por cento) do vaJor _do bem_ exportado; os
praios máximos não ultrapassariam 10 anos e as taxas de
jtiros nãp pode iram ser inferior~s àc:i_"uelas praticadas por instituições especializadas no financiamento às exportações. Posteriormente, deixamos o assunto a critério do Poder Executivo
recomendando que as-operações sejam conduzidas de conformidade com as normas praticadas no mercado internacional.
Com relação aos rec:ursos destinados a financiar as operações externas. esses foram estabelecidos dentro de um critério
de não comprometimento da nossa capacidade de pagamento
externa: 10% do valor médio das exportações dos últimos
três anos, o que corresponde a cerca de US$3 bilhões. O
limite de 10% (dez por cento) para as operações individuais
se deve a uma preocupação de evitar uma excessiva conCentração de financiamento:
-DiSPõe o projetO que, Qua"ndos as opercrções de_ crédito
externo se relacionarem com refinafl.CiãrhentO ou rOiagens de
dívida, essas deverão ser-encaminhadas ao Senado Federal
para decisão final, uma vez que ess_as operações comprometem
a capacidade interna de investimento.
Corno o Senado não é uma instituição financeira especializada em financiamento externo, fica o Poder EXecutivo· en-
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carregado das operações relacionadas com financiamento às
exportações de bens e serviços nacionais.
As operações que representam concessão de crédito aos
exportadores nacionais e de equalização de taxas de juros
de financiamento concedido por instituições do-me-rcado finan~
ceiro, deverão ser conduzidas pelo Poder Executivo, ao amparo da legislação em vigor por se tratar de operações que fogem
ao objetivcfdo arL 52, inciso V e VII da Constitui_ç~O F_ecjeral.
As demais normas estabelecidas no projeto já constam
de outras resoluções do Senado a respeito de operações exter-

nas, o que dispensa explicações adicionais.

---

É necessário enfatizar que as operações de financiamento

externo, desde a sua criação, alcançam, nos dias atuais, cerca
de US$4 bilhões e apresentam uma inadimplência da ordem
de 35%, em valores nominais, o que ji.istífíca a apreensão
do Senado para c_om essas operações.
Urna outra preocupação diz respeito a concentração_ d_o
crédito externo. Neste sentido, o parágrafo únicO dO art. 13,
determina que o Poder Ex.ecutivo _deve estabelecer criterio:?
que evitem a concentração de financiamentqs em um único
beneficiário, seja ele externo (tomador ou garantidor), ou
interno (exportador de bens e serviços nacionais).
Por fim;-resta esclarecer" que aS informações solícitadas
ao ExecutivO sãO necessárla·s pã.i:'a um melhor esclarecimento
do Senado a respeito das operações de crédito externo.
Essas foram as razões que riorfearam a elaboração do
projeto de resolução que ora submeto à apreCiação -dos meus
ilustres Pares.
PROJETO DE RESOLUÇÃO"N' 44, DE-I993
Dispõe, com base no art. 52, inciso V e VII, da
Constituição Federal, s_obre as operações de financiamento externo com recursos orçamentários da União.

O Senado Federal resolve:.
Subordinam-se às normas fixadas nesta ReSolução, as operações de fiii-anciamento externo realizadas com
recursos ·orçamentários da União, contratadas direú\lnente
com entidades estrangeiras de din!ito- públlco ou privado.
. § 19 Para os _efeitos desta Resolução, compreende-se
como financiã.ril.ento externO toda e qualquer operação ativa
decorrente de financia-mento oú. ei:nfiréstiino,-metliante a celebração de contratqs, emissão e aceite de títulos, que represente
a c<;>ncessão de créditos diretamente pela União, a devedores
situados no exterior.
§ 29 As disposições desta Resolução não se aplicam às
operações financeiras de apoio à exportação, realizadas mediante a co_n'7ssão de créditos em moeda nacional aos exportadores bras1leuos, ou mediante a equalização de taxas de juros
de financiamentos -concedidos por iOstiruições""o'do inercado
financeiro, as quais deverão ser conduzidas pelo Poder Execu-tivo, ao abrigo da legislação pertinente.
Art. 29 Os desembolsos de recursos referentes às operações de financiamento realizados em um exercício fiiia:O.ceiro
não poderão exceder o· montante dos recursos orçamentáriOS
previstos para aquele exercício, ressalvadas as Opera-çOeS auiO-riza~as mediante crédito·s- -suplementares ou especiais, com
finahdade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta de votos. .
Art. 39 _ As operações de financiamento externo a exportações brasileiras de bens e de serviços, realizadas-cOm recur-sos orçamentários da União, obedecerão à seguinte orientação:
Art. 19
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I --as condições do financiamento, referentes ao percentual financiado, aos prazos de pagamento, às garantias e às
ta~as de juros, deverão ser_ compatíveis com as condições
usualmente praticadas no mercado internacional para operações equivalentes;
II-quando uma operação individual, no que-s_e refere
ao seu desembolso anual, ultrapassar 15% (quinze por cento)
do valor da dotação orçamentária destinada a financiamento
- à exPOrtaÇão, esta Óperação sérá submetida à_ deÜberaÇáó do
Senado Federal, prestadas todas as informações pertinentes;
I I I - As operações de financiamento, às exportações de
serviços, somente ser~o autorizaQ_as _quando destinadas a amparar projetos_que efetivamente contribuam para a -ativlôadeecon~mica interna,_ geração de empreg()S no país. nível de
.iQj:(e;stimentos e modernização tecnológica ou que possam determinar o subseqüente forn~cimento de produtos nacionais
ao exterior.
Art. 4~ As operações de financiamentos, de que trata
esta Resqlução, deverão ser garantidas por:
I - quando se tratar de entidade de dir:eito público:
_a) aval do Governo do País importador;
- b) reembolso aUtOmático da dívida dentro do Convênio
de Crédito Recíproco -::- CCR;
C) outras garantias subsidiárias.
II.-quando_~e trata~ d~ entidade_s de ~jreito priva~o:

-a) carta d,;; _crédit_o, aval ou fiança de__ banco de primeira
linha;
b) reembolso automático da dívida_ ·dentro· do ConVênío
de Crédito_Recíproco- CCR;
c) outras garantias subsidiárias.
Art. 5" _ O Poder Executivo, atr;wés do Banco do Brasil
S.A., atuará como órgão executor_ das operações de fillancíamento de que trata o Are 39, desta Resolução.
Parágrafo único. As operações de financiamento externo.
realizadas no âmbito do Programa de Financiamento de Exportação de Máquinas e Equipamentos - FINAMEX, serão
operadas pelo Banco de Desenvolvimento Económico e Social
-BNDES.
Art 69 A concessão de financiamento externo dependerá:
I -de o tomador e o garantidor não estarem inadimplentes com a República Federativa do Brasil ou com qualquer
de suas entidades controladas, de direito público ou privado;
II -de o ente garantidor da operação possuir Capaddade
de honrar os compromissos assumidos.
_
Art. 7<? O montante anual das operações de financiamento externo para exportação de qualquer natureza. com
recursos orçamentários da União, não pod"erá ultrapassar a
10% (dez por cento) do valor médío das exportações dos
últimos 3 (três) anos.
_
Parágrafo úniCo. Excetuam-se, do limite estabelecido neste artigo, as operações externas ae renegociaçciO OU de rol agem
de dívida.
Art. 8~ As operações externas de renegodaÇão ou rolage)n da dívida serão submetidas à deliberaÇãO-do Se-n<idOFeâeral, prestadas todas as informações pertirierites. ~arágrafo úniCO. As operaÇõeS de que trata este artigo
_~!:~O: apreciadas e_xclusiv~mente_por_ solicitação do Presidente
da República.
Art. 9" Constarão obrigatoriamente das informações a
que se refere o Art. 89 , além de outras de que o Senado
Federal porventura necessite:
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a) exposição de motivos do Ministro da Fazenda;
b) análise dos custos e benefícios económicos e sociais
da operaçf}.o e quais os interesses do Brasil riã renegociação
da dívida;
c) análise financeira da operação;
d) parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
sobre a minuta do contrato;
e) características de operação de crédito sob exame;
f) informações sobre as finanças- do _tomador e do garantidor, destacando:
1) O montant~ da dívida interna e- externa; quando se
tratar de uma nação estrangeira;
·
. 2) cronograma de pagamento da dívida a ser rolada ou
renegoQada;
3) análise do risco implícito à operação, da capacidade
de pagamento e das garantias oferecidas;
4) nível de endividamento para com a República Federativa do Brasil e suas entidades controladas;
5) performante- de pagamentos, relativamente às suas
obrigações· para com o Brasil e para com os demais credores
internacionais.
- Art. 10. Os contrato de financiamento externo, não
vinculados à exportação de b<:!ns e de serviços nacionais, ser:.io
submetidos à deliberação do Senado Federal com todas JS
informações pertinentes. -Parágrafo único. As operações de que trata este artigo
subordinam-se às normas estabelecidas nO art. 9') e no Parágrafo único do art. r; o.
_
Art. 11. Os contratos relativos a ópCdtÇõi.ú; -de fillancia- mento externo não podem conter qualquer cláusula:
I - de natureza política;
II- atentatória à Soberania Nacional e à Ordem Pública;
III- contrária à Constituição-=-e àS leis brasileiras.
Parágrafo único. Os eventuais_ litígios entre a União e
o devedor externo, decorrentes do contrato, serão resolvidos
perante foro brasileiro ou submetidos a arbitragem intei'nacional.
Art. 12. O Poder Executivo remetefá ao Senado Federal, trimestralmente, informa-çDes-sobre a posição dos financiamentos, discrimiriando por país:
I - as entidades tomadoras;
I I - o valor das operações;
III - o cronograma de desembolso;IV- o valor financiado;
V- os limites e as condições- aplicáveis e os valores autorizados e os já comprometidos;
VI - a situação de adimplência ou de inadimplência dos
tomadores;
VII- as providências _em curso para senar as inadimplêitcias;
VIII- a demanda de recursos, as solicitações examinadas, as operações aprovadas e as contratadas;
IX- o exportador brasileiro.
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá as condições
par~ a c.oncessão de estímulos à exportação de bens e serviços
naciOnais de _que trata esta Resolução e expedirá as instruções
que se fizerem necessárias à sUa execução:
Parágrafo único. Na regulamentação de que trata ,este
artigo, o Poder Executivo estabelecerá os critérios e as condições necessárias para evitar a concentração de fiii3ilciarnentos
destinados a um único tomador ou garantidor externo, ou
quando essas operações beneficiarem um único eXportador
brasileiro de bens e serviços.
- ,
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Art. 14. A inohservãncia da:. disposições da presente
Resolução sujeitará os respons<íveis às sanções pertinentes.
Art. 15. As resoluções do Senado Federal autorizativas,
paul efeito dos artigos 89 e 10, incluirão, ao menos, as seguintes
informações:
I - o valor da operação e a moeda em que será realizada;
I I - o objetivo da operação e o órgão executor;
III- as condições financdras básicas da operação;
IV - o prazo para o exercício da autorização.
Art. 16. O Senado Federal. por dclihcração do Plenário, poderá, a qualquer tempo, avocir para !'.i a decisão sobre
qualquer proposta de financiamento de que trata esta Resolução.
Art. 17. E~ta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, em 1'' de junho de 1993. -João
Rocha, Presidente - Esperidião Amin, Relator Césaf Dias
- Moisés Abrão - Jonas Pinheiro - -Elcio Álvares - Raimundo Lira- Mário Covas - Ronan Tito - Eduardo Suplicy
- Garibaldi Alves Filho - Magno Bacelar - Pedro Simon
;....., Helliique Almeidâ - BeUO-Parga - óario Pereira.
PARECER N• 167, DE 1993

Da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania_,_$0bre a Mensagem n9 194, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal o nome do Sr. Luiz Guilherme de Freitas Coutinho para o exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar.
A Comissão de Constituição, Justiç_a e Cidadania, em
votação secreta realizada em 2-6-93_, apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Alfredo Campos (anexo parecer), sobre a Mensagem no 194, de 1993, do Senhor Presidente
da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Gerieral-de-Exército Luiz Guilherme de Freitas Coutinho para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Sala das CoinissõeS, 2 de junho de 1993.-- Iram Saraiva,
Presidente - Alfredo Campos; Relator - José Fogaça Cid Sabóia de Carvalho.- _Eicio Alvares- _Jutahy Magalhães
- João França - Josaphat MarinhO - -Antônio M-ariz Jarbas Passarinho - Francisco Rollemberg - Epitácio Cafe·
teira - Magno Bacelar - Affonso Camargo ~ Gerson Camata.
Relatório
Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos
termos do art. 101, inciso II, no 9, do Regimento Interno
do Senado Federal, é chamado a opinar sobre a indicação~
feita pelo SenhOr Presidente da República do nome do General-de-Exérdfci L~iz Guilherme de Freitas Coutinho para
exercer o elevado cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar em vaga decorrente da aposentadoria do General-deExército Haroldo Erichsen da Fonseca.
_
Segundo a Constituição Federal (art. 52. III, a, combinado com o_ art. 123)_, compe-te privativamente ao Senado
Feder~l aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição
pública, a escolha do Ministro para composição do Superior
Tribunal Militar.
Os méritos do General-de-Exército ora indicado pelo Seilhar Presidente da República para o desempenho do elevado
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cargo já referido constam do curriculum vitae elaborado pelo
Rio de Janeiro/RJ, de Fev 73 a Mar 75, cumprindo de form.a
Ministério do ExércitO, reproduzido, cm síntese, a seguir:
·exemplar as missões que lhe foram confiadas;
"1 - Dados Biográficos
-Chefiou o Centro de Documentaçãq do Exército, com
sede em Brasílía/DF, de Dez 79 a Nov 81, realizando em
a. Nome: LUIZ GUILHERME DE FREITAS COUTINHO
curto prazo a reestruturação do centro, dando-lhe organização compatível com sua finalidade.
b. Data de nascimento: J2 de janeiro de 1928
d) Estabelecimento de Ensino:
c. Cidade natal: Rio de Janeiro- RJ
-Como reconhecimento ao seu valor profiSsü:mal, o
d. Filiação:
Gen. Coutinho foi Auxiliar e Instrutor c;los mais impóítanteS
1) Pai: Alceste de Freitas Coutinho
Estabelecimentos de Ensino da Força Terrest-re, a- Saber:
2) Mãe: Maria Antonicta de Freitas Coutinho
~ Academfa Militar de Agulhas Negras - Resende/RJ
e. Estado civil; casado com a SrA Maria Aparecida Reis
- ----de Mar 52 a Abr 53, como Tene-nte Auxiliar de Instrutór
de Freitas Coutinho
do Curso de Infantaria, onde foi responsável pela formação
2 - Dados Militares
.dos futuros Oficiais de Çarr~ira do Exército da Armª- de Infan"taria.·
c) Cursos Militares
1) Curso .Superior
-Escola de Instrução Especializada - Rio de ~anei
-Escola Militar de Resende, durante os anos de 1946,
ro/RJ .-de Nov 55, a Ma_r 58, com~ Capitão Instrutor-Chefe
do Departamento de Material Bélico e Chefe do Departa1947 e 1948, concluindo o curso como Aspirante-a-Oficial
mento de Engenharia.
da Arma de Infantari~
-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais- Rio de Ja2) Curso de Especialização
_ _..
_
-Curso de.Jnformações, .realizado no ~Il:Q.de 1.969, na· neiro/RI - de Jan 65 a Jun 66, corno Major Instrutor do
·
·
Curso de Infantaria.
Escola Superior de Guerra.
··
e) Função de Adido Militar no Exterior~
-Curso Básico de Material Bélico, realizado no ano
de 1955, na: Escola de Instrução ÉspeciaÚzãda ...
-FOi" "nomeado, iio posto de Coronel, para exercer as
funções de Adido do ExérCito junto à Embaixada do Brasil
3) . .Equivalente ao Curso de Pós-Graduaç,ão ..
na Itália, de Ago 77 a Out 79. O Adido Militar é o represen-Curso de Aperfdçoamento de Ofichiís· i"Çalizado dutante da Força Armada no país amigo, exigindo do Oficial
rante o ano de 1958, que lhe permitiu o acesso a Oficial
urna perfeita integração com a sodedade civil e_ militar e um
Superior.
profundo conheciinento de geografia, história e da própria
4) Equivalente ao Doutoxado
conJuntura da nação _q_Ue o-acolhe.
-Curso de Altos Estudos Militares da EScola de Coma!l-O Força de Emergência das Nações Unidas:
do e Estado-Maior do Exércíto, realizado durante os anos
-Integrou, de Jun 66 a Abr 67, o Estado-Maior do
de. 1962, 1963 e .1964, requisito indispensável para concorrer
Jll/2' Regimento de Infantaria (Batalhão Suez), no curnpriao generalato e integrar os Estados-Maiores de Grandes tJni_m_entO da árdua e, relevante miss~o de manutenção da Paz
dades e Grandes. Comandos_ da Força Terrestre.
MuÍl"dial miquela.longínqua e ContUrbada re~ão do Oriente
-Curso Superior de Guerra, realizado no ano de 1983,
Médio. Na oportunidade, estreitou seu relacionamento com
na Escola Superior de Guerra.
d. Síntese da Vida Militar
repreSentantes._cte Unidades Militares estrangeiros, tais como
Canadá, Iugoslávia, Índia, Dinamarca e Noru"éga. Conviveu~
Tendo completado 47 anos de serviço, do&..quais 44 como
também, com militares e civis do Quartel-General da Força,
Oficial, o GeneralCoutinho vem prestando relevantes serviços
procedentes dos EStados Unidos e Itália, entre outros. Seus
ao Exército nas seguintes Organizações Militares:
cont3tós no mundo árabe não foram menos harmônicos. Con1) Até o posto de Coronel:
Seqüentemente, promoveu o nome do J3rasil e cooperou na
a) Corpo de Tropa- como Tenente, Capitão e Major:
consolidação da amizade_ entre os povos.
-13'-' Regimento de Infantaria-· Ponta GrossafPR, Mar
2) Corno Oficial-General:
49 a luiS!;
-Comandante da 13~ Brigad·a- de lnfantaríã Motorizada
-5o RegimenTo de Infantaria --Lorena/_SP... Ago 51 a
-Cuiabá/MT, de Jan 82a Fev 83.
_
_ ·
Fev. 52;
-Ãlém de concretizar -a· mudanÇa da Sede do Qu.artel-Regimento Escola de Infantaria_- Rio de Janeiro/RJ,
.General da Brigada, mant~ye ..~xcelente relaciona_mento corn
Jun 53 a Jul 53;
as autoridades civis da área, facilitando dessa fornia:~o trãto
-1" Batalhão de Polícia do Exércíto - Rio de Janeidos assuntos de interesse mútuo. Cooperou também na conro/Rl, lul53 a Out. 5.3.
.
. . . _
quista da estima da população pelo Exército. tornando-o ainda
b) Funções de Estado-Maior c Assessorãmento Superior
mais respeitado e .compreendido. Sobretudo enfatizou a posi-como Major, Tenente-Coronel e Coronel, após a conclusão
ção da Força, voltada inteiramerite · pa.Ya ó cumpílrttento de
do Curso de Comando e Estado-Maior do Exército:
sua missão constitucional.
-Estado-Maior do ExércifO __;,_Rio de Janeiro/RJ, Mai
- Diretor de Material de Comunicações e Eletrônica__:67 a Fev 70. corno Adjunto da 1• e 2• Seções;
_
Brasilia/DF, de Fev 84 a Abr 84.
-Centro de Informa.ções do Exército - Rio de Janeiro/R], Fev 70 a Fev 73, co-mo-Adjunto do CIE;
Órgão subordinado ao DeP~rta~ento de Material Bélico.
e responsável pela gestão do material de comunicações_~_ele
-Gabinete do Miri"íStiO do Exército- Brasília/DF, Mar
trônica de todas as Organizações Militares do Exército.
75 a Ago 77, como Chefe da 3n Assessoria,
. .
.
- Diretoi de Administração Financeira - Brasx1ia c) Função de Comando- como Tencnte-:.Çoj'onçl eCoronel;
DF, de abril de 1984 a janeiro de 1987.
_
Órgão Subordinado à secretaria de Econoqtia e Finanças.
-Comandou o 1" Regimento de Infantaria (Regimento
é responsável pelo acompanhamento, avaliação e orientação_
Sampaio), tradicional unidade .de Infantaria, com sede no
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-Medalha do Mérito Santos Dumont -Prata;
-Medalha do Mérito Tamandaré;
tivo. Trata também do provimen(IJ de cr~dito a mais de 460
-Ordem do Mérito Militar- Grã-Cruz;
Unidades Gestoras, com vistas a manutenção de sua vida
-Ordem do Mérito 1udiciário Militar- Alta Distinção;
vegetativa-C de atividades relacionadas com créditos de paga--Ordem do Mérito Forças Armadas- Grande-Oficial.
mento de pessoal e de exercícios anteriores.
-Comandante da 3• Região Militar- Porto Alegre/RS,
- b. Estrangeiras
de janeiro de 1987 a dezembro de 1988.
-Ordem do Mérito da Repút'llica Italiana- Oficial;
Um dos principais comandos de apoio do Exército, a
-Força de Emergência da ONU.
3~ RM é responsável pelo apoio logístico e administratiVO
a cerca de 120 Organizações Militares sediadas no Rio Grimde
c.. Honoríficas
do Sul, apoiando. portanto, o maior Comando Militar de
-Medalha
Marechal Mascarenhas de Moraes (aniverÁrea do Exercito, seja em cfi::tivo, seja em mateiiat.
sário da FEB);
-Subsecretário de Economia e Finanças- Brasnia/DF,
-Mérito do Estado do Mato Grosso.
de janeiro de 1989 a novembro de 1990. Órgão, també-m,
4. Atividades Culturais
subordinado à Secretaria de Economia e Finanças é respona. Estudos de Alto Nível
sável pela fiscalização, controle c coordenação das inúmeras
atividades daquela Secretaria, com ViStas ao bom funciona-Como representante do Ministério do Exército. Em
mento dos sistemas de orçamento e de controle interno.
dezembro de 1979, integrou o Grupo de Traba_lhQ, junto ao
-Secretário de Economia e Finanças . . :. . _ Brasília/DF,
Ministério da Indústria e Comércio, visando a iStud-ar e a
desde dezembro de 1990. A Secretaria de Economia e Finansugerir a revisão da Política de Exportação do Quartzo Brasiças é responsável pela Orçamentação e _pela ·Programação
leiro.
Financeira do Exército. Cabe-lhe, ainda~ -exercer o controle
-Como Dirctor de Administração Financeira,
interno e gerir o FuildO-do Exercito. Sob sUa-subordinação,
Em agosto de 1984, foi designado para realizar estágios
três Diretorias, o Centro de Pagamento do Exército e dez
intitulados "Seminário on-line na Administração Pública" e
Inspetorias de Contabilidade e Finanças. Destaque-se, portan"1MB por dentro", de interesse da área -de Economia e Finanto, que, além das missões relativa::. à exectiç-J.o orçamentária,
ças, realizados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.
financeira e de auditoria, a Secretaria realiza o pagamentob. Visitas Oficiais de Trabalho
de pessoal a mais de 350.000 usuários.
O Gen. Coutinho é, portanto, o Assessor do Ministro
-Durante o tempo em que exerceu as funções de Subsedo Exêrcito para assuntos de economia e firlanças c contrOle
cretário e Secretário de Economia e Finanças, inspecionou
interno que dizem respeito-à Força Terrestre.
as doze Regiões Militare!'> Brasileiras situada!> nas capitais.
-Membro do A !tu Comando do Ext!rcito. O Alto Cobem como outras Unidades localizadas em dife-rentes _:idades
mando do Exército examina e equaciona, principalmente:
brasileiras, nos assuntos pertinentes-à Secretaria de Economia
e Fioanças.
e Os assuntos relativos à Política Militar Terrestre e as
-Em setembro de 1992. designado pClo __ fyijnistn:>_ dQ
estratégias para sua consecução; e
Exército, realizou visita de inspcção à Comissão do Ex~rcito
•as ma tê rias de relevãncí<i dependentes de decisão minis~
teria!, em particular as referente5 ao preparo e ao- emprego --Brasileiro em Washington, Estados Uilidos da América.
do Exército e ao Plano Diretor do Exército.
c. Palestras e Conferências
-Membro do Conselho da Ordem do_Mérito Militar.
-Conferência ·sobre o te" ma ''A ínforrnátíca nO Processa-Membro dctivo da Comissào de Promoção de_ Oficiais.
mento de Informações de Segurança'' para a Escola Superior
-Membro do Conselho de AdmiriiStraÇão da Fundação
de Guerra em 1971.
Habitacional do Exército, na qualida~e d~- rep!'esentante do
--Aula inaugural no Núcleo de Preparação de Oficiais
Minisfério do Exército.
da Reserva/Caxias do Sul- RS, sobre o tema "A Formação
-Membro do Conselho Superior de _EcOnomia e Finando Oficial da Reserva"- 1990.
ças- CONSEF.
. ..
·
. . ..
-Palestras na Escola de Comando e Estado-Maior do
Órgão presidido pelo Ministro do Exército onde são trataExército sobre o tema "Conjuntura, Realidade Econômicodos os assuntos referentes à Admioistração Orçafl)entária e
Financeira Nacional e seus Reflexos no Exército Brasileiro''
Financeira do_Minis1.éfí0-do EXército.
- 1991. 1992.
-Membro da Comissão de Coordenação de Coritrole
-:-Palestras para o Curso de Política e Estratégia de AdInterno - INTERCON.
m_injstração do Exército. sobre o tef!?.a."A_Organização SistêÓrgão colegiado consultivo de coordenaçã.o do Sistema.
í:D.ica do Exército. Posição da SEF. Atribuições. A Transição.
de Controle Interno do Poder Executivo: Problemas" -1992.
3. Condecorações
-Palestras nas doze Regiões Militares, para cerca de
a. Nacionais
dois mii ordenadores de despesa c agentes de administração
do Exército, sobre o tema ''Realidade Econômico-FinanceTni
-Medalha do Pacificador;
Nacional e seus Reflexos no Ex_érçit_o" _e "A Secretaria de
-Medalha do Serviço Amazôníco. com passador de
Bronze;
Economia e Finanças no Controle Iriterno e na Programação
-Medalha Marechal Hermes -Bronze - uma coroa;·
Fittanceira"'- 1990, 1991 e 1992.
-Ordem do Mérito Aeronáutico- Grande-Ofitial;
-Palestra no Estágio Preparatório para Comandantes
-Orde-m do Mérito Naval- Grande-Oficial;
de Organizações Militares, sobre o tema "Conceitos :Básicos
sobre Orçamento e sobre Administração Orçamentária e Fi-Medalha Militar de Ouro com passador de platina;
-Ordem de Rio Branco- Oflci<tl:
nanceira de Interesse dos Ordenadores de Despesas"- 1991.
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-Palestra para os Participantes das Reuitiões dos Grandes Comandos Administrativos do Exército --1991 e 1992."
Por todo o exposto, em face da natureza da matéria em
apreciação, nada mais cabe acrescentar a_ este R~_latório, cur~
vando-se esta Comissão à indicação ora_entamül_hada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I'
Secretário.

-

-

É lido _o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1993
Cria o Programa de Crédito Rural EqUlvalênciaProduto.
O Congress-o~Nacionaf decrefã.:
Art. 1" Ê criado o Programa Rural :EquiVãlência-Produto.
_
__
_
"
Art. 2" O Programa_ de Crédito Rural EquivalênciaProduto destina-se a financiar exclusivamente o custeio das
lavouras, de mini, pequenOS, niédios e grandes proprietários,
dos produtos contemplados pela Política de Garantia de_ Pre~
ços Mínimos.
_
_
Art. _3~ Os débitOS-d&orreiltes de empréstimos contraídos no âmbito do Programa de Crédito Rural EquivalênciaProduto serão transformados, no momento da contratação,
em quantidade do produto financiado, calculada na unidade
pertinente, à base do preço mínimO vigente.
Art. 4~ A Iiqufdação dos débitos a que se refere o artigo
3~ far-se-á mediante entrega ao banco credor da quantidade
de produto equivalente ao montante da dívida no momento
da contratação do empréstimo ou seu correspondente monetário, calculado à base do preço mínimo vigente, acrescido
dos juros e taxas legais correspondentes.
Art. 5<:> Seinpre que a diferença entre o pfeço mínimo
v~gente no momento da liquidação do empréstimo e aquele
vtgente no momento da contratação for inferior ã atualização
monetária ocorrida no período, caberá à União ressarcir a
diferença ao banco credor.
·
Art. 6<:> É de responsabilidade da União junto ao banco
credor o recebimento e armazenamento da produção, na quantidade equivalente ao débito do produtor rural, dos produtos
- -financiados por este Programa.
Art. 79 O excedente da produção sobre a quantidade
equivalente ao débito do produtor rural será cons.iderada lucro
e seu armazenamento e colocação no mercado serão de responsabilidade desse produtor.
Art. 89 Esta Lei será regulamentada no prazo de 60
dias após sua publicação.
Art. 9~ Esta Lei entra em vigor na dttta de sua publicação.
Art. 10. Revogam~se as disposições em contt.ário-.
Justificação
Desde o colapso, no início da década passada, do sistema
de crédito rural então vigente, à base de juros subsidiados,
o financiamento à atividade agrícola tem se mostrado precário,
de montante incapaz de imprimir o ritmo necessário à expan..:
são da produção nacional. Não cabe dúvida que na raiz dessa
insuficiência se_ encontra a incapacidade de o produtor rural
arcar c_om os débitos decorrentes do finanCíamento, em face
da defasagem constantes entre os preços de seus produtos
e os juros dos empréstimos aue contrata.
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O presente projeto visa a corrigir esta Situação. Objetiva,
atendendo a r.eiyindica_ç_ão já ant~ga ~os produtores rurais,
a fazer vigorar a equivalência-pi"oduto rias operaÇões de_ créditO rural. O débito do produtor, no momento_ da contratação
seria calculado, conforme a proposta, em quantidade- de--produto, à base do preço mínimo vigente, quantidade esta que
seria entregue ao banco credor, nó momento da liquidação,
acrescida dos juros devidos. O Projeto, em síritese;--restringe
a atualização monetária devida pelo produtor rural à variaçã_o
observada no preço mínimo no período entre a contratação
do empréstimo e a liquidação do débito. No caso de essa
variação ser inferio_r à _atualizaÇão inonetária_ verificada no
período, cabe à União o ressa(cimento dos banco.scrçc:j.qres.
Objetar-se-á que o Projeto signifíca o retorno do subsídio
ao Crédito Rural. Recordamos apenas, a esse respeito, que
não há país considerado desenvolvido que prescinda de algum
tipo de subsídio à atividade agropecuária. A agricultura é
pesadamente subsidiada, nas formas mais variadas, nos Estadós Uriidos, Canadá, Japão e- na Comunidade_ Ecortôrnic~
Européh, para citar apenaS alguns dos casos de protecionismo
agrícola mais estudados. Parece~nos que dificilmente nossa
agricultura responderá às tarefas de desenvolvimento nacional
que lhe exigimos sem- qualquer tipO "de garantia de retorno
económico ao produtor rural, garantia que presSUpOe, neces.:
sariamente, algum grau de subsídio ao setor.
No Projeto o Programa de Crédito Rural EquivalênciaProduto abrange a totalidade dos produtores, independentemente de seu ,porte, e os produtos protegidos pela Política
de Garantia de Preços .Mínimos. Restringe~se, contudo, ao
crédito de custeio, única modalidade a ter como conseqüência
imediata uma determinada quantidade de produto, passível
de entrega em troca da dívida contraída e atualizada.
Essas as razões que fundamentam este_ Projeto e que
nos levam a esperar o apoio de nosso_s ilustres pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. - Senador Ney
Maranhão.
(A Comissão de Assumos Económicos- decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- O projeto
lido será publicado e remetido à comiss~o competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido e aprovado: o _seguinte:
REQUERIMENTO N' 530, DE 1993
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssü~to Presidente do Sen~d() F~deral _ ~_
_
Requeiro a Vossa Excelência ·sejã- considerada corrio licença autorizada ntinha ausência dos trabalhos da. Casa, para
breve viagem aos Estados Unidos da América, no perfdo d~
4 a 12 de junho do corrente ano, justificada pelo fato atender
a convite da Bolsa de Valores de São Paulo ~BOVESPA
e Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F.
Brasllia, 2 de junho de 1993.- Senador João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento fica concedida a licença, solicitada nos termos
regimentais.
_Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo sr. 1Q
Secretário.
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 531, DE 1993
Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, liceq.ça,para ausentar-me
dos trabalhos da Casa, no pçríodo de 7 _a 21 do .corrente
mês, quando estarei cumprindo compromissos político-partídáríos em meu Estado.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993 .-Senador João
França.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o re_qfierintento fica concedida a licença solicitada, nos termos
regimentais.
Sobre a mesa, comunicações ·qu·e sÚão lidas pelo Sr.
19 Secretário.
São lidas as seguintes:
Excelentíssimo Sen-hor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Hydekel F~eitas, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,
vem comunicar a V. Ex" que continuará ausente do Brasil,
nos Estados Unidos, no período de 3 a 16 de junho de 1993.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993, -~ Hydekel Freitas
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do,Senado Fidêral
Tenho a honra-de dirigir-me a V. Ex" para comunicar-lhe,
nos termos do disposto'no _artigo 39, alínea: a, do Re·gimen!o
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Cas-a, para breve
viagem aos Estados Un,iÇos da Amé!i.C:ã', _ar Çonvite· da: Bolsa
de Valores de São Paulo- BOVESPA e' Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, no período de 4 a 12 de junho
do corrente ano.
Aproveito a opórtliriidade para renoVá:f a V. Ex• protestos
d~ alta estima e distinto apreço.
:
-· - ·
Sala das Sessõ_cs, 2 de junho de 1993. - SenadOr João
·
·' ·
Rocha.
'
''
'.
O SR' PRESIDENTE \Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
Foi encaminhado à publicação parecer· da Comissão de
Assuntos Econômicos, que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 44, de 1993, que dispõC, com ·base no
art. 52, incisos V e VII, da Constituição-"Féâeral, sobre as
operações de financiamento externo com recursos- orçamentários da União.
A proposição ficará sobre a mesa, diita:nte cinCd SeSsões
ordinárias, a fim de receber _emendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizai-se hoje, ãs 19h,
no plenário da Câmara_ dos Deputados, destinada à apreciação
das Medidas Provisórias N·" 320 e 321, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~s)- Há oradores
inscritos..
--~
-- ·
Concedo a p~lavra ao nobre Senador _P,duardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário,
Concedo a palavra ao nobre Senador- dltberto Mirai-tda.
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O SR. GILBERTO.MIRANDA -Sr. Presidente, passo
para o terceiro lugar na lista de oradores .e cedo a vez ao
nobre Senador Ney Maranhão.
·

. O Sr. Ney Maranhão -

nheuo.

Muito obrigado, meu compa-

O SR. PRE~IDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
com a autonzaçao de V. Exa, é deferid.ã a permuta.
Concedo a: p~lavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
· O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. -Senadores, a? longo dos anos da minha vida pública,
notadam~nte da tnbuna do Senado Federal, tenho combatido
os cartéis; os monopólios, os oligopólios,-por entender que
_eles conshtuem um obstáculo muito forte. ao desenvolvimento
-do País.
·
O ~eU combate às práticas cartori~ü'S ien,:- mC cofocadõ
~o campo de idéias j:lolíticasr ao lado ant3gôriiço das ilustre;
figuras do empresariado n~cional, como a do Dr. Antônio
Erniírio de' Moraes, o rei do cimento no Brasil e muitos
OutrOs. - ·
' - ·
Hoje, entretanto, congratulo-nie como eminente homem
de negócio pelo seu esclàrecído e oportuno artigo que tem
o título: "A Esderose Pfecoce",' publicado nO jornal Folha
de S. Paulo, em abril, e com o qual comungo iriteiramente~
_ _ Trata-se de urna análise apropriada do envelhecilnento
da nossa Constituição Federa1.
. SabCJI!QS, Sr. Presidente, que a nossa COnstituição foi
feit(! dentro de UJil epfoqu~ do Muro de Berlim, do Leste
Europeu·,. da intervenção do estado nas· empresas, tornando-se, assim, para os empresários, responsável pelo desempenho das empresas ....,... o capital sem ris·cb.
Com isso, Sr. Presidente; nossa ConsHtuição te-m 78 artigos de difeitos, 46 de garantias, que é a iii.-esma coisa, 4 artigos
de deveres_e -apenas 1 aitígO de produtividade.
Assim sendo, Sr. Preside'nte, a nossa Cárta Magna tem
sido responsável pela manuterição- de inúmeros ··cartórios"
que· iinpedern que o País -ingresse no mundo dinàrilico· dos
neg<;)çio~ int~~n"acio_n3i's: Ela vem impedindo o livre fluxo de
capitais de ,risco para a IÍOss:l 'economia: Capitais· imprescindíve_is para gerar renda e emprego para o nosso povo~ El~
mantém monopólios que tornam o Estado em um mastodonte
de difícil administração financeira e fiscal.
Aproveito, Sr. Presidente, para fazer justiça ao Senado
da República, que há Um mês aprovou, na Comissão de Assuntos Económicos, projeto de 3Utoria"deste Senador~ Eu já vinh_a _
lutançlo há quatro anos pela aprovação desse projeto ·sobre::
investimento de capital estrangeiro, destinado a atender, principalmente, a micro,· média e pequena empresas, geradoras
de 80% dos empregos no Brasil.
A Comissão de Assuntos Econôroicos, por unánimidade,
aprovo_u esse projeto qUe agora encontra-se na Câmara dos
Deputados~ Sua aprovação naqUela Casa significãrá o início
das investimentos estrangeí~9s no Brasil.
_ _
Nossas finanças públicas estão como o dito popular do
Nordeste: "O cobertor está curto. Quando se põe na cabeça,
descobre-se o pé, e vice-versa". Precisamos de bons parceiros
para darmos continuidade à Transnordentína, o porto de Suape e a Norte-Sul. Para isso, precisamos de alta tecnologia
e de capital. Com esse nosso projeto, ·apro"vãdo na Câmara
dos Deputados, teremos urna abertura muito grande para o
desenvolvimento do Brasil e a retomada do nosso crescimento.
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Sr. Presidente, a nossa ConSütú.içãO írilPCde também que
os bom; governantes sejam reconduzidos pelo voto popular
às chefias do Poder Executivo nos três níveis da_ Federação.
Essa, também, Sr. Presidente, coincidentemente, é uma
emenda de minha autoria. Desde 1990 venho renovando~a

com o apoio da maioria absoluta do Senado .Fed_er:al _Essa
emenda já foi aprovada em todas as comissões e submetida
a três discussões no Plenário do Senado_Fe_d~ral. Entretanto,
sentindo, antes do plebiscito, que a maioria do Congresso
era parlamentarista, mas tendo a certeza_ da derrota do parla-

mentarismo e não querendo que a mihha etnenda fosse rejeitada pelo Plenário, estrategicamente, arites que fosse apre~
ciada pelo Senado Federal. retirei-a. Atualmente, ela se encontra na mesa, aguardando o momento oportuno para entrar
na Ordem do Dia.
Enviei cartas para 4.976 prefeitos, no Pãis, mostrando
·que essa emenda precisava do apoio deles, porque são eles
que vão comandar as eleições de 1994. Coma prefeitO que
já fui, por duas Vezes, Chamei a atenção para que pressionassem os Deputados e Senadores que irão renovar os seus
mandatos na próxima eleição. Dei exemploS di! PrefeitOs como
Jaime Lerner e Jarbas Vasconcelos, que tiveram uma administração ímpar; com urna ·aprOv<fção de 80% da população.
Naquela época, se a minha emenda tivesse sido aproVada,
o povo daquelas cidades- Recife e Curitlba- seriam beneficiados, porque esses dois prefeitos-, que- tiveram suaS administrações aprovadas pelo povo, poderiam ser reeleitos, por uma
vez.__ Baseei~me, para elaborar essa emenda, no art: 21- da
Constituição ãmeriCana, qUe dá direító àos deterítofes~de ínandato no ExecutivO de pugnarem por uma nova eleição, a
fim de que o povo julgue o seu mandato, a sua atuação.
Alertei os prefeitos para·, nesta eleição, fazer esta pergunta aos parlamentares que tentarão a sua reelei_çã.o:· "Meu
caro amigo Deputado (ou Senador), V. Ex• já foi reeleito
por duas, três ou _quatro vezes, porque teve um bom desempenho ao representar determinada coletividade. Por que eu,
que estou fazendo _Um _b_om trabalho, um bom govern~. que
tenho um índice de aprovação de 50%,60% ou 70%, conforme
demonstra pesquisa realizada, não tenho o direito de ter o
meu governo submetido ao julgamento qo, povo por uma.
vez?'~~

Quase cinco mil prefeitós já estão começando a fazer·
essa pergunta aos Srs. Depu!ados e Senadores, e tenho certeza
de que a voz do povo é a voz de Deus e os prefeitos, que
representam as bases, as comunidades, irão sair vitoriosos,
pois o _Congresso Nacional irá aprovar essa minh_a_ emenda.
Portanto, Sr. Presidente, concordando com o eminente
líder empresarial Ar:ttônio Etmírio de Mor_aeS, entendo que
a nossa Carta· Magna deve .ser reformulada o mais rápido
possível, a fim de darmos condições ao- País de sair desta
brutal crise que tem infelicitado os brasileiros.
- Dentre as mudanças que se fazem necessáriaS, a possibilidade de reeleição, pelo voto popular, do Presidente da República, dos governadores c dos prefcifos,--e matéria que deve
merecer prioridade, como acabei de dizer.
Por isso, venho me batendo pela emenda constitucional,
de minha autoria, que permite a reeleição, pelo voto popular,
para um mandato consecutivo dos prefeitos, governadores
e Presidente da República.
Assim sendo, Sr. Presidente, no dia de hoje, quero fazer
justiça ao Sr. Antônio Ermírio de Moraes, pedindo que seja
transcrito nos Anais do Senado Federal o artigo de sua autoria,
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publicado na Folha de S. Paulo, intitulado: "A Escle_Iose Pre-.
. .
,
coce".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO:

A ESCLEROSE PRECOCE
(Antonio Ermírio de Moraes)
Inocêncio Oliveira, Presidente- da Câmara dos_ Deputados, diz que a nossa Constituiçãó sofre--de "envelhecirriento
precoce".
O envelhecimento é um processo que começa no ·dia em
que a pessoa nasce. Mas para algumas ele é mais rápido do
que para outras. Há pessoas de 65 anos que parecem ter
45; outras, com os mesmos 65 anos, parecem ter 85. _A nossa
Constituição, antes de completar cinco- anos, parece ter 50.
.
Envelhecer é um processo marcado pela redução·de eficiência de vários órgãos -coração, pulmões, estômago, intestino etc. Os músculos, tendões e juntas também perdem parte
de sua força. Os ossos diminuem de tamanho e se tornam
mais quebradiços. O cabelo em_l)[a_nquece. A pele enruga.
A visão e a audição se reduzem. A memória falha. No homem,
surgem os problemas de próstata. O apetite sexual diminui
e, quando ocorre, só é satisfeito depois de intenso empenho
e mUita convicção.
o-mais grave é" quando o envelhecimento atinge a cabeça.
trazendo a depreSsão, esclerose e demência. Esse é o 'começo
do finl. Nem transplante resolve . Par'a r\J.lfi~os, só resta o asilo.
Para ou_tros, o ostracismo.
.
.
.
.
O- Deputado fala em envelhecimento precoce da nos_sa
Constituição. Discordo dele num ponto. Acho que a nossa
Carta já nasCeu Velha. Algumas partes parece terem sido arrancadas do baú _empoeirado que guardava o espólio de Matusalém. É o caso da restrição aos xecursos estrangeiros em
um. país _que precisa desesperadamente de mais capital; da
manutenção· de monopólios em um nltindo que marcha para
a competição; da descentralização de recursos sem a respectiva
descentralização de responsabilidades; da permanência de
mais de 50 impostos e taxas que incidem sobre a produção,
quando as sociedades modernas buscam tributar mais o consumo. Todos estes dispositivos já eram velhos em 1988.
O detalhismo na parte dos direitos soclaís-- um oUtro
exemplo - reflete uma crença enorme no poder do Estado
para regular as relações entre empregados e empregadores
quando, no mundo inteiro, essas relações são acertadas, da
maneira: mais flexível, diretarnente entre. as partes.
Exemplo é que não falta. A Carta de 1988, filha da mãe
Câmara e do pai Senado, que no dia do seu nascimento foi
aplaudida como a "Constituição Cidadã"- capaz de devolver
a independência e autonomia aõs que aqUi vt:vem·- fóinou-se
um dos maiores entraves ao progresso de ~osso País.
Mas, se o caso é de envelhecimento precoce, o que fazer?
Interná-la no asilo é impossível. Vitaminas já não resolvem.
Felizmente, a moderna medicina --avançou muito no campo
da cirurgia dos transplantes. Com engenho e arte- e bastante
sorte - é possível trocar todos os órgãos, exceto o cére_bro.
A lição de 1988 haverá de iluminar as mentes dos novos constituiiltes para que, desta vez, façam uma Consfihiição qUe envelheça mais lentamente e evite ser atingida pela fulminante
esclerose, como a atual.
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Chi1gas Rodrigues, r Vice-Presidente, geixa A _cadeira
da Presidência, que ~ocupada pelo Sr. Nabor Júnior,
29 Secretário.
··· ·
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)~ C=cedo a pala·
vra ao nobre Senador Gilberto Miranda, em permuta com
o Senador Ney Maranhão.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.). -Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de pronunciar o meu discurso
desta tribuna, aproveito a oportunidade Para pedir ·ao meu
Líder nesta Casa, Senador Mauro Benevides, que levasse à
reunião de Lideranças o pedido para ·que os Srs. Senadores
comparecessem ao plenário. Esta casa·, nb dia de hoje, conta
com 61 Senadores presentes, mas apenas sete Senadores encontram-se aqui, no plenário.
Acredito que é um desestimulo, para todos nós, falarmos
para as cadeiras azuis, como diz o Senador Jutahy Magalhães."
Entendo que seria impoftante que os Srs. Líderes, em reunião
com os seus liderados~ !evasscm e reforçassem esse pedido,
para ·que realmente ·os. Srs. Senadores comparec:esseni. ma:iS
ao plenáriO" e aJudassem os dcbate:i. Vamos mostrar esta CaSa,
como el~ é, a toda a Nação.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. GILBERTO- MIRANDA - Com todo o prazer,
Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador, já que V.
Ex• me traz à colação, ~u lhe diria que talvez o retardamento
na chegada a este pleriário de alguns Sel"l:adores seja devido
às sucessivas reunióe's; na manhã de hoje, na Co.missão de
Coristituição, Justiça e Cidadania, que se ·prolongou além das
13h, e das Lideranças, que foí até às 14h. Mas eu me permitíria
dizer a V, Ex~ que se o Plenário tivesse '·conhecimento do
seu discurso, certamente aqui estaria na tarde de hoje para
aplaudi-lo.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Muito obrigado, S~~a
dor Mauro Benevides. Mas fu"í-o 12" voto,,hoje, na Comissão
de COnstituiçãO, Justiça e Cidadania. Se não tive.sse comparecido, não teríamos tido a oportunidade de ter votado, na
Comissão, a Lei Orgãnica dós Partidos .. E $:.Ompareci à Comissão como suplente, pois lá nem os titulares estavam presentes.
Portanto, não é só no plenário que isso acontece. Creio que
.. ·
nas Comissões as coisas-se repetem.
O que eu tenho visto, realmerite, é a-COmissão de Assuntos Ec.onômicos ati va, brilhando, trabalhappo o tempo .inteiro,
com todos os seus valores presentes. Mas; hoje, nobre Líder,
eu fui procurado no meU g3binete para éjúe ã Comissão tivess.e
o quorum necessário. · ·
· ··
O Sr. Rachid Saldanha Derzl- Permite-~rne V. Ex• um
aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Com muito prazer,
nobre Senador Rachid Saldanha Derzi.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- V. Ex•, nobre Senador,
está estranhando porque é novo na Casa; mas. nós tivemos
períodos como este nos outros anos também. Acontece que
vários Senadores foram ao Rio de Janeiro assistir ao enterro
do extraordinário jornalista Carlos Castello.Branco, o Caste- llinho. Então, a razão é ·esta de não estarem todos aqui. Há,

também, comissõe;s fllncioç.~Qdo, o que torn_?. difícil a presença
dos parlamentares nas comíssões c no plenário. Entendo que
nós deveríamos ter uma Qrd~m do Dia St;l~çionada para trazermos, duas ou três vezes por semana, a maioria dos Senadores ao plenário, e garanto a V. Ex• que eles virão. Eu
estou acostumado a ver isto. Mas estamos aqui para ouvir
o brilhante pronunciamento de V .. Ex~
O SR. GILBERTO MIRANDA - Quero agradecer as
palavras de V. Ex• e espero, realmente, que a Mesa venha
a criar uma pauta para três dias, terça, quarta e quinta, para
que os debates .sejam maiores, para· que se tenha maior presença e, conseqüéntemente,lambén.t, as Comissões se reúnam
em horário diverso do das sessões, para que possamos realmente debater as propostas dos Senadore.s e. do Poder Exe·cutivo nesta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a derrubada do Muro
. de Berlim foi feita para apagar os últimOS VeStígios do estado
dono de t.udo e .de todos .. Mas no Brasil o muro dos _cartórios
continua erect.o e firme.
.
_
. _ AiÕ.da existe en.tre nós saudosistas da chamada ditadura
do proletariado,.onde.os iiJ.t.e-grantes da nova classe, membros
da Nomenklatura, gozavam os privilégios do poder absoluto.
Luiz Inácio Lula da .Silva. ao .soprar baforadas do seu
. ç_h~I:uto Havana, presente de Fidel Castro, parece um dirigente moscovita dos tempos de Brejnev. Lula está trajando
....temos cortados em Londres; exibindo camisas italianas e fazendo de gravatas francesas o, seu escudo j:.ontra críticas de
que não tem bom gosto. Af se. exibe um proletário fantaSiado
de burguês .
. ___ fantasia Se~J~elhan~~ é.a que usa o Estado dito liberal,
que não consegu.e tirar as botas do intervencionísmo n.o domínio económico.
. .
A boca torta pelo uso do cachimbo está provada no projetO de_ lef, em tramitã.çãó na Câmara dos Deputados, que
Privilegia a indústria automobilística cõm favüre·s a·normais.
Além disso, cria embaraços burocráticos que farão a feliCidade
de funcionáriOS f:lúhlicos corruptos.
·
_ .- Como procuraremos demonstrar, Srs. Senadores, 9 projeto ·em causa .concede privilégios irresponsáveis às empresas
fabri_çantes de vefculos, partes, peças e componentes automotivos. Para desfrutá-los, as empresas precisam ter realizado
exportações dos mesmos bens, no ano calendário anteriOr.
Preenchido tal requisito, o principal dos favores oferecidos
consiste na redução do Imposto de Importação de 95%, ou
seja, a alíquota será fixada em menos __de 5% da alíquota
em vigor.
No Brasil da Nomenklatura, isto é, da burocracia arrogante e perdulária, é insofismável o pendor oficial pela Criação
de cartórios. No bojo do projeto está um cartório de porte
gigante. Conduzido pelas mãos calosas da indústria .automobilística, que se consolidou sob a forma de cartel c cartório,
o Poder Executivo mandou para o Congresso um projeto
antiliberal ao extremo.
_
Caracteriza-se o liberalism;o econômico por leis que, objetivando a expansão da economia, favorece por igual a todos.
O projeto contraria eSsa·regra em sua essên-cia. Existe ainda
mais um privilégio: o Imposto de Importação, corno sugere
a proposição,. ficará reduzido - no caso de importação de
máquinas e eqUipamentos, instrumentos e aparelhos industriais destinados ao ativo permanente das empresas - em
~%.

..

.

No caso de _matériás-Pifrq;as, partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados desti-
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nados à linha de produção das empresas beneficiárí3.s, desde
que apresentem um incremento anual de 5%, poderão, a partir
de 19 de janeiro de 1994, importar- eSseS bens com redução
de 99% da alíquota vigente no Imposto de Importação.
Imaginem, Srs.. Senadores, que para o Imposto de Imporw
tação de 40%, que é o caso de veículo, a indústria poderá
importar peças e partes pagando apenas 0.4% de Imposto
de Importação.
- - . --0 Sr. Rachid SalàaDha Derzr- Permite.:.me V. Ex~ um
aparte'?
O SR. GIJ.BERTO MIRANDA- Ouço o aparte do nobre
Senador Rachid Saldanha Derzi.
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Srs. Senadores, não entendo por que o Poder Executivo
não manda para esta Casa um projeto mais amplo, concedendo
a todos os exportadores, 2 para 1, o mesmo? Por que a indústria automobilística? Por que não a indústria farmacêutica?
Por que não a indústria alimentícia? Por que não os outros
setores da economia? Não! Especificamente para a indústria
automobilística.
V. Ex~s terão a oportunidade de observar, na seqüêricia
do meu pronunciamento, que é _vergonhoso o projeto que
o Executivo encaminha a esta CaSa.
Trata-se de um projeto- cartoríal. Caso prevalecesse o
liberalismo, a abertura do mercado tomaria os benefícios acessíveis a todas as empresas instaladas_ no País.
Outro aspecto a ressaltar é o do exclusivismo. Apenas
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Essas indústrias automofabricantes
poderão importar, com redução de 95 e 99, os
bilísticas do Brasil realmente sãO formadas
bandidos, cobens discriminados no projeto, conforme sua classificação.
mo falava o· Presidente Fernando Collor. pois trabalham contra os interesses do Brasíl. Todas as reformas tributárias feítas Por que não poderão fazer o mesmo os comerciantes e os
-demais setores da indústria? É o que se pergunta ao Executivo,
em nosso País fracassaram devido às suas interferências. Eles
-na espera de uma resposta.
só querem obter vantagens: aumentO--de prazo para pagar
Quero pedir ao Líder do Governo nesta Casa, Senador
as suas dívidas, redução de juros. Eles querei( todas as vantaPedro
Simon, que sugira ao Executivo um projeto nesses tergens do Governo brasileiro seril dar nada ao Brasil. Indústria
de bandidos, poiS _pode-se dizer que trabalham contra os'inte- mos. Por que só a indústria automobilística tem o privilégio
resses da nossa Pátria. É preciso que o Presidente da República de operar. caso este Congresso aprove, pagando menos de
1% da alíquota de importação? A indústria automobilística,
tenha energia e corribata a indústria automobilística, pois fabricam os piores veículos, sem qualidade e sem segurança neces- que usufruiu por decênios as vantagens de não-competição
sárias, e ainda queFem todas as vantagens às custas dq pão no mercado murado, pois os produtos similares eram até há
pouco proibidos de entrar rro País, certamente elaborou o
do povo brasileiro. Realmente, V. Ex• tem razão em estar
projeto e passou-o às mãos do Poder Executivo. Por isso~
reagindo; com o nosso aplauso e o de t()!!O povo brasileiro,
porque essas indústriaS não merecem a consideração do Brasil, os fabricantes assumem o papel de comerciantes quando o
mas um tratamento de mão de ferro p~ra- que- cumpram com -projeto lhes estende o privilégio de importar acessórios, sobressalentes e peças de reposição.
o seu dever para c-om nossa Pátria. Teniós-cjue~rea.gü· à ·altura.
Inúmeros bens, que os consumidores poderiam adquirir
V. Ex• tem· razão em seu pronunciãmentd. - -erii lOjas, somente poderão ser comprados nas conCesSioriáriâs
das respectivas erilpresas montadoras.
O SR. GILBERTO MIRANDA ~Agradeço o aparte
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os privilégios martede V. Ex•, e congratulo-me c_om suas palavras que agrego
lam sempre no bolso do consumidor. Não seria ·necessáriO
ao meu pronunciamento, no dia de hoje. Tem V. Ex~ toda
ir adiante para encontrar novos argumentos contra malsinadas
razão, quando diz que estamos_ lidando com uma classe de
iniciatiVas govenúune'rttais. COrno se vê, o Põder Executivo
marginais. A indústria automobilística, nos últimos anos tem
alimenta-se por mãos alheias; s·e essa forma de se alimentar
feito esse pa~el, g~nha muito dinheiro, mas quando te~ que
o Estado não ocorre por incompetência, ligeireza, leviandade
mandar func10nános para "rua", o faz. Não vemos, neste
e desfdia, qual a sua causa verdadeira?
momento, os líderes sindicais brasileiros defenderem o empreExaminemos outras falhas do projeto.
go, pronunciarem-se-contra. Nem o Líder do Partido dos Trabalhadores, nesta Casa, nem os líderes sindicais tratam deste
- Reza o art. 1? que os fabrican-tes q~e tenham realizado
assunto.
e~portações dos bens em causa no ano anteriOr, poderão coO Governo Federal já deu incentivos até demais a esse lher os benefícios propostos. Conforme está redigido o artigo,
setor. O acordo feito, no ano que passou e· tio conieço deste,
os benefícios -cairão no bolso dos fabricantes que exportem
com a indústria automobilística foi acima da média dos valores
100 dólares ou 100 milhões de dólares - independe dos valopor ela pleiteados e conce_didos em termos _de preços e de
res, Srs. Senadores. Haverá sempre intermediários a postos
um acordo, supostamente, existente. Está na hora de reestuParã converter pequenas somas em grandes valo~~s. p~_is o
dar e repensar o problema da indústria automobilística. Esqueprojeto também é feito para facilitar os ganhos financeiros
cem-se aqueles que a indústria automobilística brasileira foi
da burocracia, tais são as complicações e controles que inventa.
feita quando o dólar estava a 18, o par, o Governo brasileiro
Que belo presente a Nomenklatura brasileira, Srs. Senaconcedeu um dólar de 200, ou seja, 11 vezes o vaiar do_-dólar,
dores, pretende conferir aos patrões dos lobistas que lhes
para a implantação da indústria automobilística . Não acredito.
batem à porta em busca de favores generosos!
Tenho a certeza de que essa indústria nunca pagou Imposto
Os incentivOs- pOdem ser realizados sem que haja piso
d.e Renda,. pois sabemos que seus lucros são sempre transfepara as exportaçóes que os interessados tenham realizado no
ndos por vxas de exportaçóes subfaturadas; e dinheiro, quando
ano anterior. Basta dizer: "Eu exportei, portanto, tenho o
vem, vem _a títul~ de empréstimo. É o que temos acompadireito de importar os valores que a lei me concede".
nhado. Multo obngado pelo aparte,_Senador Rachid Saldanha
De:rzi..
Nada mais será necessário para dançar segurido a música
O espírito antiliberal do projeto emerge da concessão
do projeto. Pode-se conceber uma "raspadinha" de valor
de incentivos às empresas de um só ramo. Isto é, no caso
maior do que esse presente que o Executivo dá, no momento,
em exame, as que se enquadram no setor automotivo .
ao mandar às duas Casas este projeto de _lei,. Srs. Senadores?

Por-
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Esse engodo não é o único com que a mdústría automobilístiCa pretende iludir os incautos c deitar a mão na roda
do lucro fácil.
O Sr. Mauro Benevides- Permit~-1lle V. Exa um apatte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Pois não, nobre Sena·

dor.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Gilberto Miranda, V. Ex' se contrapõe, e o faz com a habitual vee01ência,
quanto a um projeto enviado a esta Casa pelo Poder EXecutivo. Pelo entender de V. Ex\ tal projeto significa o favorecimento de cartéis ligados à indústria automobilística. Eu me
permito dizer a V. Ex~ que, pela formação-do atual Presidente
da República, Dr. Itamar Franco, rião o considero capaz,
conscientemente, de favorecer cartórios ou cartéis, como V.
Ex~ identifica o irifefesse dessa proposição remetida ao exame
das duas Casas do Congresso. Posso dizer áV. Ex• para tranqüilizá-lo e ao País que-, ao utilizar um projeto de lei, o Presidente da República está absolutamente convicto de que quando esta matéria chegar à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal será debatida exaustivamente; e a tudo que possa
impHc3.r como ínfringência ao legítimo intérc!sse nadonã.l, não
há dúvida, nos contraporemos com a maior energia. Nessa
matéria, se V. Ex~ estiver absolutamente coberto de razão,
esse .seu primeiro proriunciamento, além de outros que certamente a ele se seguirão, haverá de alertar os nossos Col~gas
da outra Casa do Congresso. Se aqui" chegar a proposição
sem se escoimar daquilo que V. Ex~ apre·senta como abusivo,
nós. do Senado, cumpriremos exemplarmente a nossa prerrogativa constitucional: retiraremos a matéria malsinada_ e fare~
mos a proposição voltar ao rcc_xame da outra Casa do Parlamento brasileiro. Portanto, V. Ex~ pode, neste instante, considerar o seu pronundamento como um alerta, uma canelamação aos seus pares do Congresso Ncicional. Apenas, repito,
faço uma ressalva a V. Ex•: o Presidente Itamar Franco não
utilizou um instrumento do processo legislativo de tramitação
urgente que seria a medida provisória ~mas não sei ·se esse
tipo de matéria; sem a Coriotação da relevância e· da urgência,
realmente se enquadraria na medida provisória. Apenas digo
a V. Ex~ o seguinte: se foi um projetO -de lei enviado pelo
Presidente da República e se, na implicítude dos seus dispositivos, nele houver algo que favoreça a indústria automobilística
brasileira, não há dúvida de que o Presidente não estava atento
a esse aspecto, e esta Cisa, dentro da sintonia que deve haver
entre Executivo e Legislativo, corrigirá o projetO e não permitirá que os autógrafos subam à sanção sem que consigamos
expungir todos esses dispositivos, esses artig<?s__ que descaracterizam, certamente, a própria formaÇãO do Presidente da
República. V. Ex• faz muito bem em vir à tribuna na tarde
de hoje para, acredito, essa primeira advertência ao Congresso
-talvez a única, por causa da posição corajosa que haveremos
de assumir em defesa dos pontos de vista expendidos por
V.E~

~

O SR. GILBERTO lV!IRANDA- Agradeço as palavras
de V. Ex• E quero dizer que lamento o fá to de se interpretar
a figura do Presidente Itamar sempre que falo com relação
a projetas do Executivo. Estou cansado de falar desta tribuna,
deste mesmo lugar que pelo que ouvi, pelo.quc sei o Presidente
é sériO-; é direito, é honesto, é bem-intencionado. Mas acho,
meu Líder, que os Srs. Ministros, antes--de mandarem esse
tipo de proposição ao Senhor Presidente_ da República, deveriam analisá-la com mais carinho, com mais responsabilidade
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para não deixar o _Poder Executivo n-ess~ sítuação. Sabemos
que Ministérios não podem mandar pro~etos- para este Congresso, então, como fazer para não falarmos do ~oder Exe~u
tiVo? Por isso, penso que o Governo deve anahsar, e mu1to
bem antes de mandar para esta Casa qualquer tipo de projeto
polê~ico; deve preparar os seus Líderes; deve informar aos
Partidos que lhe dão apoio, e -os Ministérios que preparam
os projetas devem enviar subsídios ~ fim d~ que_ o suporte
do Governo aqui no Congresso não deiXe em Situ.açao dehcada
o Presidente da República.
_
_
.
· Cóncoi.-do Conl V. Exa .sobre a figura~e a pessoa do Presidente da República. Se não temos maiores problemas no País,
hoje, com esse alto dese~prego, c~~ ~~sa. in~açã? em l~m~tes
terríveis, é porque o Prestdente da Republica e sé no, é dtretto,
e porque a população compr_e_~nde isso.
-Eu~ como ~eu Vice-Líder nesta Casa, partilho do seu
pensamento, da sua exposição. Espero que o Senado, como
a Câmara dos Deputados_,_ analise com carinho e se for o
caso rejeite-este projeto.
_
V. Ex·~ terão oportunidade de verificar, inclusive na seqüência do meu pronunciamento, que o projeto que o Executivo mandou para esta Casa é inconstitucional.
O disposto no art. 1? representa forte incentivo à corrupção, pois coloca na esfera de _competência do burocrata UT?
incomensurável poder de decidir sobre valores reais ou imaginários._ _
_
_ _ Segundo o projeto, pagando com redução de 99% da
alíquota do Imposto de Importação, os fabricantes do setor
estarão habilitados a importar matérias-primas, partes, peças,
_ _componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, destinados à linha de produção da empresa beneficiária
e ao atendimento do mercado de reposição desses mesmos
itens.
Escancara-se essa porta no -ínciso II do art. 1~, por onde
se vê que o mercado de reposição será suprido pelas próprias
montadoras, que passam a agir no caso, agora, como comerdantes, como podem observar os Srs. Senadores_
Que sacrifício exige o projeto dos beneficiários? Nenhum,
Srs. Senadores. Para especificamente auferir- esse _benefício
de 99%, os fabricantes de veículos apenas devem aumentar
em 5% o número de veículos montados. Noutro caso, deverá
ser aumentado em 5% o valor do faturamento líquido dos
fabricantes de partes, peças e componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados e pneumáticos, nos termos dos §§ zo e 39 do art. (?. Ora, o que representam 5%,
Srs. Senadores? Absolutamente nada. Parece brincadeíia!
O projeto esconde um pormenor sui generis, a saber:
os fabricantes de autopeças só poderão realizar importações
que se destinem às empresas montadoras, segundo a alínea
h do § !? do art. 1" do projeto. Isto é vergonhoso para uma
nação séria! Obrigar aquele que produz partes e peças, que
é exportador, a importar e vender diretamente para a indústria
automobilística. O_ produtor de autopeças está proibido de
ir ao mercado internacional comprar a peça e vendê-la ao
mercado locaL Ele tem que transferir esses privilégios à indústria automobilística.
Não acredito, em hipótese alguma, que o Executivp tenha
capacidade para- elaborar um projeto que benefiCie tanto a
indústria automobilísticit, se não tivesse a mão- da índústria
automobilística preparando a minuta desse projeto. Somente
as montadoras poderem importar os mesmos bens para revendê-los aos consumidores nacionais, atravéS de suas concessionárias. É uma discriminação qUe ocorre p-or mero acaso Ou
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é por um plano maroto dos que elaboraram o projeto e o
passaram ao MiniStério da IndUstria, Comércio e Turismo?
A "mão de gato" certamente ofuscou o olhar do titular desse
Ministério, que parece ingênuo ou simplesmente manobrável.

O SI:"· Magno Bacelar- V.

Ex~

me permite um_aparte?

O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex' com muito
prazer.
O Sr. Magno Bacelar- lnicialrnente, gostaria de cumpri-

mentá-lo pela coragem com que ataca um assunto que diz
respeito aos cartéis ê ãs forças poderosas de_s_te País. Concordo
plenamente quando V. Ex• diz que o fabricante de autom_óvel.
o industrial de veículos, no nosso País, não tem contribuído
para o nosso desenvolvimento ou para minorar os problemas
sociais que vivemos neSte momento. Manda-se o e_rnpregado
para a.,rua sem nenhum compromisso com o esforço em diminuir o número de desempregados. Desde que não velam ameaçados os seus interesses, ou que queiram pleitear rriais- favores
do Governo, ilão há compromisso soci_al, não há rafzes que
prendam as multinacionais à terra brasileira. Além disso, nobre Senador, não se pode admitir tantos favores, quando deles
não resultam benefíciOs para a sociedade. O carró _brasileiro
continua sendo dos mais caros, mesmo sendo modelos ultrapassados- eu não diria de pior qualidade- que não conc:orrem com os de outros países do mundo. Esses favOres, de
que V. Ex• adverte a Casa neste momento, para que tenhamos
a responsabilidade de defender o interesse nacionãl, não se
justificam em nenhum momento, quando vemos que eles não
reduzem em nada os preços dos carros, não -obrigam as montadoras- corno bem salientou V. Exa- a _dar qualquer· tipo
de contrapartida. Pelo contrário, dá-lhes a oportunidade de
serem, além de donos de cartéis da fabricação de automó_veis,
também comerciantes exclusivos das peças que importam,
quando, no nosso entendimento, o mais correto, o mais leal
seria abrir as importações totalmente, permitirido que os carros fabricados em outros países-aqui chegassem pela metade
do preço que é oferecido ao povo brasil_eiro:-Parabé_ns, nobre
Senador! Conte com o nosso apoio na defesa dos interesses
do trabalhador e da sociedade brasileira.

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço as palavras
de V. Ex•, que muito bem rev.elam a existêQcia.-d~_ forças
poderosas.
Realmente, não vemos nas rádi.os, jornais e televisões
qualquer comentário a respeito de projetas comO'-esse; ·não
vemos qualquer crítica por parte da imprensa. Por quê? Porque a indústria automobilística, assim cótno _a de cigarros,
é a maior anunciante no rádio, na televisão e no jor-nal. Então_,
jamais sairá a menor çrítica cõritra o _setor ._ A ~~prensa está
e sempre estará a favor e a serviço, me~mó que_indiretamente,
da indústria automobil(slica e_ ele qualquer outro cartel que
seja um grande anunciante.
Realmente é difícil vir à tribuna para fazer críticas aOs
cartéis. QUando um Senador - como é Q caso do senador
Eduardo Suplicy, que, antes da minha_ chegada a _esta Ca.sa,
já as fazia- se_pronuncia a esse respeito e levanta qualquer
problema cm_relação aos cartéiS, V~fífiCamos qhe o comportamento da imprensa e dos cartéiS é sempre nó sentido de mudar
o enfoque da crítica, de denegrir ou de_ macular quem a fez.
Então, penso que é hora de mudarmos um pouco a indústria-automobilística. Ela contribui para quê? Há anos- não
vou citar aquela frase de um ex-Presidente da República que
esta Casa cassoU - que a indústria automobilística produz
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verdadeiras tranqueiras. E o que vemos hojt: é o Governo
-dando incentivo à ''impOrtação" do Ômega, motor e cámbio,
com alíquota zero. Pasmem V. Ex·~ A indústria automobi_:_
lística importa motor e câmbio ·de um carrO. Considerado de
luxo e paga zero de alíquota de Imposto de Importação. De-_
pois, vêm os Ministros a esta Casa para dizer que não há
_dinh~iro para aumento de funçJo.nalismo ner:n para investimentos. Claro! Privilegiando poucos, nunca teremos dinheiro
pa:ra inveStimentos. Então, e~tá-nã hora de mudarmos o comportamento do Executivo para com a população e para com
esta Casa.
Muito obrigado, nobre Senador Magno Bacelar.
· Prossigo o me_u discurso.
_
:
8-gor~. ~ntramos na seara dos que têm experiência de
decênios em puxar os cordões do poder~ encenando e executando manobras em seu exclusivo interesse.
Prevê o projeto medidas contra importações excessivas
que venham a prejudicar a produção nacional similar. Com_
esse_propósito, ficará o Ministério da Indústria, Comércio
e Turismo dotado d~ poderes amplos para controlar as importações~ Isso demonstra que não há privilégio que não faça
o burocrata sentir-se autodzado a intervir, criando dificuldades, quando lhe convier, para vendÚ facilidadCs. . .
Ninguém pareCe_-ter dúvidas de que -o_ projeto foi elaborado pela indústria au_tomobilístiC~. Veja-se, pOr exemplo,
outra vantagem que as montadoras conferem a si_ me-smas:
segundo o art. 39 , as empresas fabricantes de autopeças poderão transferir às montadoras os créditos resultantes de su;;ts
exportações. Mais urna vez vergonhoso._ até quando o Executivo se prestará a papel tão barato. __
__
Não custa esconder na manga do paletó de alpaca, ou
da camisa de punhos de renda, uma coisinha à-toa, como
se vê a seguir:. nos termos do art._ 4'.>_. __o_s bens importados,
de acordo com o projeto_, não estão sujeitos_ 'às n_ormaS do
exame de similaridade~ Agora, quando se trata de importações
a serem realizadas em seu benefício, a indUstria automotiva
apela para a não-aplicação do critério da_lci do similar nacional
aos beneficiários do_ projeto. Mas quando é para Zona Franca
o critério é regído inclusive como processo produtivo básico.
Imag_inem, Srs. _Senadores - para dar uma explicação
mais simplista do problema - uma empresa de autopeças
comó a Cofab: caso _Venha a exportar 2 milhões de dólares,
ela poderá importar um milhão_ de dólares, com reduÇão de
até 99% de impostos, mas não poderá importar componentes
e revendê-los no cornéfclõ~- Terá, slm_, __a _Cofab Q_u- qUalqUer
empresa exportadora- Metal Leve c outras grandes empresas
-que comprar o componente fora e vender à indústria automobilística. Ela está proibida, por esse projeto do Executivo,
cte vender no comérçío. Mais- ainda: caso não yenda o componente, ela poderá transferir o valor exportado, como quota,
para a indústria automobilística.
_
____ ~ _
~ _
Não acredito, em hipótese nenhuma. _que o Executivo
pudesSe ter tania 'Sab!!doria para- fazer um -prO feto desses sozinho, sem as mãos da indústria automobilística: Agqra; se
o Executivo é tão competente, tãO Orillhmte; está na hora:~
isto sim, é de resolver o problema da seca no Nordeste, das
diferenças regionais,··d_o crédito, dosj_uros, da inflação.
O Sr. Aureo M~llo- Permite-me y. Ex·· um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA~_:_ É um prazer, Senador.

O Sr. Aureo Mello- Senador Gilberto Miranda, a denún·
cia que V. Ex• está formulando é_um verdadeiro escândalo._·
algo que não se admite tenha passado de maneira consciente

5058

Qu1nta'feira 3 -

_____

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~·· .•io ,.:...:_
II)

pelas mãos do autor do decreto. Isso só pode ter sido ft:ito
por uma espécie de má-fé da assessoria, que-Induziu o citular
a subscrever esse documento. Tudo indica _que é, realmente,
uma manobra peculiar. interesseira, de determinadas áreas.
que, realmente, deixa perplexos todos os Parlamentares, todas
as classes organizadas do País, toda a população brasileira.
Ainda ontem, tivemos aqui uma solenidade bastante singular,
em que se festejava o aniVersário da fundação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela dava até a impressão de
ser uma montagem teatral, em que todos os personagens os componentes da Comissão - foram chamados a se sentar
num balcão para serem apreciados, analisados, e para formu~
!arem pronunciamentos dentro do Legislativo, eles, que não
são do Legislativo, que não compõem este Podcr:Era o festival do aniversário da CPI do PC. Então~- o Sr. Procurador~
Geral da República estabeleceu até um prazo pa·ra a apreciação dos processos. Um outrQ, também conterrâneo do ex-Presidente Fernando Collor, pronunciou-se indignado contra o
Presidente, evidenciando, assim. um rancor regional e provinciano --que --denuncia muito bem a origem dessas acusações.
Que cOiSa estranha e singular! No entanto, um acontecimento
da gravidade e da profundidade desse que V. Ex• está apon~
tandQ à Nação não é cQnvcrtido em comissão parlamentar
de inquérito. Teremos que aguardar que alguma providência
venha a ser tomada pelos órgãos do próprio Ministério Públi~
co~-pclos órgãos--de policiamento do País, na área federal.
para que se venha a descobrir a raiz, a origem, a causa deuma medida semelhante a essa que V. Ex" está expondo e
trazendo ao conhecimento da Nação. No entanto, está no . . .
Diário Oficial da União a divulgação desses documentos. Estou -ouvindo e quero continuar a ouvir o" discurso de V. Ex",
que é, no meio do escuro, uma labareda que se ergue; em
pleno silêncio, u:m· brado de re,•olta e .de protesto que se
levanta c, ao mesmo tempo, um motivo de orgulho para V.
Ex~. como representante parlamentar, quando denuncia esse
tipo-de acontecimento. Muito obrigado.

O SR. GILBERTO MIRANDA ...:..-Agradeço o aparte
de V, Ex•, que veio bem a calhar no meu discurso. Por quê'?
Porque V. Ex" foi um dos defensores do ex-Presidente da
República, nesta Casa, durante todo o período do impeachment. E V. Ex·• se lembra de que um carro-ajudou a derrubar
o Presidente da República.
·
O Sr. Aureo Mello - É verdade. No momento em que
S. Ex~ o ex-Presidente facilitou as importações dos carros
estrangeiros, imediatamente as chamadas ·:carroças" das organizações autolatinas deste País se mobílizàram para plantar
contra o Presidente as lanças e as flechas das acusações mais
-· - ·
pueris ou mais radicaiS~

O SR. GILBERTO. MIRANDA- E'V:.Ex• sabe também
que, quando o Presidente ia ao cxterior,-algumas indústrias
automobilísticas_ conhecidas de todos desta Casa e_da popu~
lação colocavam à disposição do Senhor Presidente carros
de última geração, Verdadeiros bólidos de corrida, e o Presidente se punha a andar a 200, 300 km/h- n-aquelas rodovias.
V. Exa e todos nós sabemos que todo tipo de veículo é colocado
pela indústria automobilística em seus escift6rios de Brasi'lia.
Algumas delas chegam a ter centenas de funcionários. _?ergun~
to a V. Ex(li: será que o·escritório de representação, na-Capital
federal, de uma indústria automobilística· preciSa ter 50. 60,
80 fUncionários? Não vejo por quê, a -ii.âO:·ser que seja para
conseguir trabalhos c decretos desse tipo.
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Não me venham dizer que é porque o Brasil precisa expor~
tar. Todos sahernos que é prt:-ciso exportar, c mio é pouco.
mas muito; mas dentro dos parâmetros de de-cência, sem criar
façj!idades para importar com alíquotas baratas. ou quase
nenhuma---:: um verdadei_ro engodo, como o que_ o projeto
apresenta.
Muito obrigado pelas suas palavras, Senador Aureo Mello.
Yolto ao meu discurso. Na exposição de motivos que
acompanha o projeto, louvam seus autores a atualização tec~
no lógica dos investimentos do complexo automotivo:~m víitUde das importações de bens de capital, pratióitnente-·sem- iin- posto aduaneiro. Essa referência destaca por si o espaço restrito .do~.benefício aos fabricantes de um dctcrmioadq _ramo,
quando toda a indústria brasileira vegeta no atraso t~cnológico.
É assim que Se criam os cartórios com o viço que lhes
dá vida longa, à semelhança do cartel t[UC' ampara a indústria
automobilística desde a sua instalação no Pab. bso dura quase
40 anos. Srs. Senadores!
A. Sr~ Júnia Marise- V. Ex~· me perrriite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA -Com prazer. Senadora
Júnia Marise.
A Sr"' Júnia Marise - Nobre Senador Gilberto Miranda,
com_ propriedade, V. Ex• faz. na tarde_dc hoje, uma anâlisc
da questão relacionada com os cartéis c com os o!igopôlios
deste País, convocando para uma grande rcJlexão nacional.
V. Ex" traça um perfil de comportamento Ja atualidade governamental que não se coaduna com os princípio~ éticos que
toda a Nação brasileira reivindicou, no sentido c.le_ que_ pudés~
semos respirar, finalmente, não apenas os ares da liberdade,
mas os ares da moralidade. Eu me permito fazer algumas
observações. Se o projeto - segundo o que denuncia V.
Ex~ neste instante - foi elaborado a quatro mãos quc não
sejam apenas as do Governo, ele_ compromete a Administração Federal. Pergunto: houve conluio daqueles que passaram e aí estão colaborando no Ministério da Fazenda? Essa
resposta o Governo precisa dar a esta Casa. A denúncia contida no pronunciamento de V. Ex·' não pode passar cm branco.
E o Senado da República, esta Câmara alta que tem a obriga~
ção e a responsabilidade fiscalizadora dos atos do Executivo.
deve cobrar dele uma resposta definitiva. Não nos podemos
calar diante de tais dúvidas; não podemos permitir que fatoS
dessa natureza ocorram impuneme-nte neste País, se quisermos
passáwlo definitivamente a limp(l. Sempre defendi as teses
nas quais acreditei; defendiwas, em toda a minha carreira políti~
ca, com coerência, fidelidade, ética e moral. Aliei~me a esse
Governo. porque vejo no Presidente Itamar, Franco a dignidade d~.um_homem qu~ sempre pautou sua vida p_ública pela
lisura: Eu o conheço há 20 anos, desde as nossas memorâveis
campanhas em Minas Gerais, quando estivemos lado a lado.
Não posso admitir, portanto. que haja, por parte desse Gov_erw
no, gestos ou atos que não se coadunem com a ética e com
os valores morais que se lhe atribuem. Estarei aliada àquelt!s
que defendem o compromisso maior, o compromisso com
os brasileiros. Quando, em 29 de dezembro de 1992. o Plenário
do Senado juntou-se à voz dos çaras-pintadas. dos idosos.
dos trabalhadores, das crianças, dos jovens. enfim, de todos.
estava exigindo, na realidade, um governo que se norteasse
pela dignidade e pela seriedade. o· mesmo Senado deve exigir
resposta às especulações contidas neste pronunciamento. Ao
lado de V. Ex~. cobrarei já o faço neste momento do Ministério da_ Fazenda. hoje sob a direçáo de Fernando
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Henrique Cardoso, que tem o respaldo nacional para conduzir
a política económica deste Pai~. que _esclareça ao Senado e
ao Congresso Nacional sobre quantas mãos elaboraram esse
projeto. Se houve participação das multinaCionais do setor
automobilístico, é melhor que a proposta volte ao Governo
Federal, para que seja preparado outro projeto, de mãos limpas, transparente, exeqüívcl, viável, que não discrimine grande parte da Nação em_ b_cnefício de poucos. E_ra esse o aparte
que eu queria fazer ao discurso de V. Ex~

O SR. GILBERTO MIRANDA - É difícil. para mim.
falar da tnbuna desta Casa. No entanto, vou fazê-lo da forma
simples do meu Amazonas.
Nobre Senadora, V. Ex·' não imagina como aprecio ou~
vi-la nesta Casa, como admiro a forma séria, dura c objctiva
com a qual se expressa, sintetizando cxatamente o _objetivo
do meu discurso. V. Ex~. que vem de Minas Gerais e_ que
venceu vários candidatos numa dura elclção, marca presença
nesta Casa por suas atitudes enérgicas. Precisamp~ trarisferir
essa energia para as duas Casas e transferir, para o ExecutiVo,
um pouco dessa vontade que V. Ex:' demonstra de mudar
o País.
Associo-me a V. Ex"' quando diz que, caso tenha sido
elaborado a quatro mãos, esse projeto deverá ser retirado
pelo Executivo. Se a proposta à qual me refiro é aquela elaborada na época do Ministro Elise_u Resende, o Governo deve,
humildemente, retirá-la, fazê-la retornar.
A indústria automobilística também está instalada no Estado de Minas Gerais, representada pela Fiat, empresa que
proporcionou desenvolvimento, gerou empregos e- exportações - é a maior exportadora brasileira de veículos. V. Ex·-,
nobre Senadora, bem sabe quanto o Governo estadual a ajudou, concedendo-lhe incentivos e subscrevendo suas ações;
mas sabe também, por outro Iad_o, que a Fiat, por muitos
a~os, deu prejuízo; os motor~s Fiat era.m exportados por-200
dolares, cada um, para a Itália- um preço irrisório. E mais:
durante a gestão de um determinado governador do Estado
-prefiro não_ citar O nome - foi realizado um necrócio de
cerca de 90 milhões de dólares. Imaginem, portanto,_~ participação do Estado de Minas na indústria automobilística. CarrosFiat foram vendidos por quase nada. Houve idas· e vindas
de assessores do Governador:, do Governador e outros. Mas
não quero fazer urna denúncia leviana; não sei se o preço
era justo ou não; mas a vcrdade_é _que o- fato deu muito
____
__
o que falar.
Pergunto a V. Ex": o que mais a Fiat t-~m g~~adÕ? Creio
que muito pouco. Poderia ela gerar mais cm todos os setores
da indústria atitoniobilísticci? Poderia. Poderia trazer para Minas Gerais um pouquinho da indústria de autopeças que é
_
hoje, praticamente, 100% paulista.
Acho que São Paulo tem excesso de indústrias, podendo
uma empresa do porte da Fiat transferir urii.- pouco -dos fornecedo~es exclusivos pa~a _o Estado de Minas Gerais, gerando
maiS emprego e ma1s 1mpostos locais, para que as rodovias
mineiras, que se constituem no maior complexo de estradas
deste País, com mais de 700 municípios, sejam mais atendidas
com impostos não só locais, mas com irilpOStóS federais, sendo
transferidos de formaJndireta.
-

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex" um aparte,
Senador?
--- :_
O SR. GILBERTO MIRANDA - Co!lc"do o_apartc ao
nobre Senador Ju_tahy Magalhães, com muito prazer.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro lugar. desejo
pedir desculpas a V. Ex" por não estar presente dl!::idt= o início
do seu pronunciamento, apesar de fer tentado fazê-lo, não
indo nem em casa para alriloçar, mas outras obrigações foram
J!le prendendo no gabinete. Pelo aparte da nobre Senadora
Júnia Marise, procurei entender um pouco do que V, Ex-·
teria dito, já que nãO pude ouyi-1o. Pela vl.!~mência_do aparte,
fiquei impressionado em relação às denúncias seriíssimas c
suspeitas de problemas éticos e morais neste Governo, que
V. Ex·' deve ter mencionadO. -Francamente. não_ admilo a
hipótese de se levantar_ suspeitas quanto a isto. O que posso
afirmar, pelo início do pronunciamento de V. Ex' e pelo aparte
da Se_nadQra Júnia Marise, que tive oportunidade. de ouvir~
aqui, é que V. Ex~ está se refer_i_ndo a um projeto que está
em tramitação no Congresso Nacional, oriundo do Executivo.
Fala-se em duas, quatro, seis mãos, na participação desse
projeto, não sei. Mas o que posso admitir é que um projeto
de lei.que vem do Executivo permife: em primeiro lugar,
um debate exaustivo no Congresso Nacional. E se suspeitas
são levantadas a respeito do andamento de um projeto desses,
estamos, primeiramente, dizendo que a maioria do Congres.so
está avalizando_ um __Rrojeto que não merece respeito. pela
falta de moral e de ética com qUe é aprcSCntado. -Então.
todos os Deputados e S_enadorcs_que aprovaram um projeto
desse tipo serão cúmplices dessa suposta desonestidade. Não
seria o caso de se admitir que haja uma divergência de opinião
em relação a um projeto que está em andamento _do que
se levantar suspeitas a respeito da correção moral e ética
de .um projeto desse tipo? Já me penitenciei por não ter ouvido
o início do seu pronunciamento, estou falando aqui apenas
por um pequeno trecho que ouvi do aparte da Senadond_úoia_
Marise _e da resposta de V. Ex·' Mas gostaria de solicitar a
V.. Ex~- que, se_m.pre gentil, certamente o fará --que me
envie uma cópia do seu pronunciamento, para que a leia de
imediato.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Era o que estava justament~ anotando, l?ara fazê-lo.
O Sr. Jutahy _Magalhães- Porque, se houver alguma
denúncia concreta,_ estou certo de__ que haverá uma resposta
concreta também_. Agora, se o problema restringe-se apenasa que este projeto vá atender a outros interesses que não
aqueles que alguns acham mais justOs, aí o problema é diferente. Mas se não for esta a questão, se disser n:speito à
decência, à correção, à moralidade, à ética deste Governo,
V. Ex• pode ter a certeza de que a_resposta será imediata.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Queria agradecer as
palaVras de V. Ex" e dizer" que terei Oportuh(dade_ de lh_e
mandar uma cópia do meu pronunciamento, como também
estou à disposição de V. Ex' para -esclarecer maiores detalhes
-da análise que a minha equipe e eu fizemos do referido projeto
enviado a esta Casa.
O Sr. Esperidião Amin - Senad~r Gilberto rVúranda,
V. Ex" me permita um aparte, quando julgar oportuno?

O SR. GILBERTO MIRANDA - Tão logo conclua o
meu raciocínio, será um prazer ouvir o aparte de V. Ex•.
nobre Senador Esperidião Amin.
·Todos aqui estamos c·ansados, Senador Jutahy Maga-_
lhães; V. Ex" é um dos defensores do Governo, m;:ls- nüo
-só V. EX•; també_in_ a Sen.adora Júr1iã Mªrise, quando -disse
que é uma aliada do_Governo; o meu Partido tamhém é aliado
do Governo. E, sendo o meu Partido aJiado do Gover,no,
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também o sou, como todos os senhores também o são, naquilo
que acreditamos que é hom para o País; naquilo que gera
desenvolvimento e emprego; naquilo que é sério e que não
deixa dúvida. Mas não acredito que por esta razão deva apoiar,
a qualquer hora, qualquer tipo de projeto mandado pdo Ex~
cufivo. como um projCtu- pobre. 4uc não agrega nad·a- e que
dcíxa muitas dúvidas. Se o Executivo tem interesse em mandar
eSse tipo de projew acho que antes de deveria submetê-lo
. ao seu Líder nesta Casa, para que conversasse· com as Lideranças, a fim de se obt<.:r maiores esclarecimentos.
Senador Jutahy Magalhães, um projeto que diz que o
exportador dt: autopeças não poderá importá-las para vender
no mercado brasileiro. condicionando-o de maneira que ele
só possa vender para a indústria automohilisiica ou 4w.!. não
fazendo isso. transfira a quota relativa à exportação que ele
fez para a iridústria automobilística -com v V. Ex·'. no meu
lugar. veria isso?
___
_
_
Sou um homem de crnpresa c de indUstria e tento anafisar
esse projeto muito maiS- cOrii o olhar dt.! industrial. Vemos
que isSo. no mín-imo, é vicioso. para ri-àOâizer de outra ma·
neira.
O Sr. Jutaliy Magalhães- Gostaria ape.:nas que V. EX''
me permitisse fazer mais uma indagação. para melhor me
colocar diante da sua questão. Esse projeto. por -acaso. está
em tramitação aqUi no Senado Federal?
O SR. GILBERTO MIRANDA a Deus_,_ ainda não.

Ainda não. Graças

O $r. Jutahy ~lagalhães- V. Ex" já discutiu esse projeto
com as Lideranças do seu Partido na Câmara do:,; D~putados?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador. V. Ex" bem
sabe que nós. que não somos Lidere~. ou que somos simples
Senadores. somos mortais. As Lideranças,_os partidos. é que
devem chamar os Senadores. c não nós pedirmos para disCutir
os projetes.
O Sr. Jutah}' Magalhães -Não estou dizendo que V.
Ex' seja obrigadQ_a fazê-lo. estou apenas pedindo uma infOrmação. V. Ex·' ainda não conversou com os Líderes?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não!
O Sr. Jutahy Magã.lhàes- V. Ex• n30 conversou a· esse
respeito com nenhuma Liderança da Câmara? __ _
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não!
O Sr. Jutah_y Magalh~es - Então V. 'Ex' n~o sabe_ qual
o tratamento que está sendo dado a esse projeto na Câniara?

?

SR. GILBERTO MIRANDA -Tenho algumas informaçoes de que ele está sendo muito polêmicO na Câmara.
O Sr. Jutahy l\lag31h3.es- \!. Ex• conversou com o Relator?
O SR. GILBERTO MIRANDA -Não!
O Sr. Jutahy Magalhães- Então V. Ex·' pode ver que
não sabemos ainda nem o que est<í.sendo discutido na Câmara.
E tendo V. Ex" esses dados,_ es~as informa_ç-ões, que deve
ter trazido aqui para o Senado, hoje, deveria procurar o Relator. ter um entendimento com S. Ex" c. peJo inenos. expor
os fatos ou apresentar os documentos de- que V. Ex• dispõe
e_as razões das suas dúvidas a respeito do projeto. Porque
se V. Ex~ tem dúvidas- e parece-me que as tem, pela ênfase
com que está falando - V. Ex"- tem quaSe . .:. . _ e·u diria -
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a obrigação de_ levar essas dúvidas àquelas p<:ssoas que e~tão
examinando o projeto. Essa era a indagação que eu_deseJava
fazer, a fim de me colocar diante do problema.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Jutahy Magalhães, queria djzer a V. Ex• que não existem documentos;
é um projeto, e um projeto tem artigos, parágrafos, não tem
documento algum. E um projeto que, se aprovado, poderá
gerar, no futuro, documentos que comprovem má-fé e tudo
o mais.
Mas a mesma pergunta faço a V. Ex•: já teve acesso
a esse projeto? Conseguiu V. Ex" saber sobre ele? Teve V.
Ex" o prazer de lê-lo, mesmo ainda estando ele na Câmara
dos Deputados?
O Sr. Jutahy Magalhães - A V. Ex· dou a resposta,
tranqüilamente. Trazendo V. EX" a dchate essa questão. vai
me-Obrigar, inclusive, a pegar uma cópia desse projeto c discutí-lo com quem de direito. E um_a das pessoas que assim considero é V. Ex• Então, peço-lhe a gentileza de conversar comigo.
depois, sobre es_se projero, para que possamos debatê-lo e
ver se é uma questão apenas de conceito ou se é, realmente~
uma questão de moral e de ética.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Fico muito satisfeito
com o aparte de V. Ex". que é um brilhante Senador, com
quem tenho aprendido muito nesta Casa. Ontem mesmo, tive
oportunidade de ver a coragem de V. Ex· falando sobre o
cartel que se constitui a imprensa e sobre o projeto que pretende submeter à apreciação das duas Casas, para ver se as
duas Casas têm, realmente, coragem de enfrentar esse problema. Quero dizer que estarei à disposição de V. Ex·· A minha
intenção, na tarde de hoje. era trazer ao Senado a nossa
preocupação, porque quando os projetes chegam aqui, a maioria oriunda do Executivo, normalmente vêm em regime _de
urgência. O meu objetivo é alertar os nobres colegas, trazer
o problema antes que ele aqui chegue, para que todos nós
estejamos preparados. E V. Ex·', Senador Jutahy Magalhães,
como bom Senador, terá oportunidade, tenho certeza, de saber muito mais sobre o projeto, com antecedência, e contribuirá para que esta Casa delibere sobre elt!'.
O Sr. Esperidião Amin --Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, Senador
Espcridião Amin.
O Sr. Esperidião Amin - Senador Gilberto Miranda ...
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ilustre Seiiador, eu pediria que V. Ex·' ouvisse o aparte do nobre Senador
Esperidião Amin e não mais concedesse apartes, porque já
-ex-Ce?eu-, d~ muitO, o seu prazo na trib_una.
O Sr. Esperidião Amin - Senador Gilberto Miranda,
eu desejo. neste aparte, que será certamente menos acalorado
e menos brilhante do que os antériores, proferidos pela nobre
Senadora Júnia Marise e pelo nobre Senador Jutahy Maga·
lhães, assinalar três pontos do seu pronuftciamento. Primeiro,
quero cumprimentá-lo. Poucas vezes tive oportunidade de
testemunhar, e a_gora já passo a participar, de um pronunciamento tão útil. Util porque rraz para a nossa Casa, preventivamente como V. Ex'' salientou, aspectos que devem ser considerados - nem estão condenados, nem estão consagrados,
devem ser considerados- e que freqüentementc não chegam
a ser considerados quando o Executivo nos encaminha matérias de natureza e_conômica e aqui recebem, tais projetes,
uma tramitação acelerada demais. O que sempre foi coride-
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estrangeiros sedo importados pagando imposto aduaneiro de
nado, diga-se de passagem, pelo nobre Senador Jutahy Maga~
menos de 1%.
.
lhães e por mim. O segundo pOnto, que complementa estes
AtUalmente, São Paulo apresenta-se como o maior producumprimentos, é dizer que eu concordo em gênero; número
tor de látex, seguido da Bahia, Mato Grosso e Espírit9 Santo,
e grau com a necessidade de que qualquer renúncia, repito,
nessa ordem._
toda e qualquer, qualquer e toda, da predileção do Presidente
A exploração rUdimentar dos s_eringais da região Norte
da República. da predileção do ministro A, do ministro B,
fez reduzir substancialmente essa atividadc extrativa do Acre
do senador A, do senador B, do setor A ou C da economia,
e do Amazonas.
toda e qualquer renúncia de receita deve ser acompanhada
No Norte, somente o Estado do Pará ainda ocupa lugar
de uma avaliação de custo/benefício económica e social. Para..
isso, inclusive, sou autor de um projeto de lei que, lamenta- -razoável na estatística nacional do produto. Mas não há dúvida
de que a borracha do_ Pacífico Sudo_est_e e do Sudeste çl~ Asia, _
velmente, ainda não adquíriu, na sua tramitação, a velocidade
com~ um imposto de_importação de menos_ de_l%, c:ht!gatia
que julgo necessária. E só para lembrar, daqui a pouco estareM
mos votando, aceleradamente,_ o rrojeto de Lei ComplemenM · aO. Brasil a preços inferiores aos nossos custos de produção.
Hoje, a quantidade de borracha natural importada é cerca
tar que institui o IPMF para tapar buracos- vamos aprovar,
de_ quatro vezes superior à produção nacional; faltaria pouco,
ninguém tem dúvida disso. E aumentamos o buraco, o buraco
poftanto, para a liquidação de urna_ atividade extrativÇJ._ que
ual. É muito difícil, portanto, selecionar prioridades sem uma
começa a se tornar florescente em várias regiões brasileiras,
avaliação de custo/benefício de cada centavo de que o Governo
· .O projeto teril ranço cartorial em demasia para ser apro~
abra mão. pela nossa ação ou pela nossa omissão. E, finálMvado, mas caso esse escândalo_ viesse_ a ocorrer, a medida
mente, o terceiro ponto é de natureza política. Eu, nos Ultimas
contribuiria para o despovoamento das áreas que ainda produdez dias, tenho acompanhado o esforço que o Goye_rrio·-e
zerri látex nas regiões Centro-Oeste e Norte do País.
os prindj>ais partidos de sustent_a_ção _têm feíto para reaglutimir
a base parlamentar que sustenta o Governo do Presidente
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-m~c V. Ex" u!ll aparte?
Itamar Franco._ E percebo, pela _voz do ilustre Vice-L:íder
O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex~ um aparte?
do PMDB, que, não obstante todos esses_ C$Jorços, parece
que ainda não foi criado o ambiente para que dúvidas, crítiCas
·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senahonestas, corno as que V. Ex~ está a fazer-, Consigam se c-om:paM
dor GilbertO Miranda, eu pediria vênTà. pãra lembrar a V.
tibilizar nO Caldeirão dos idc<iis que sustentam- o Gove.rno
Ex~ que o seu tempo já foi ultrapassado em mais de 40 minutos._
Federal. Percebo, pelas suas colocações, que, além dos dez
Há outros oradores inscritos e temos que iniciar a Ordem dias ultimamente despendidos nisto, vamos ter maiS alguns
do Dia. Eu pediría, portanto", que V. Ex• procurasse resumir
dias para conseguir transformar a base de sustentaçãO naqUela
o final do seu pronunciamento, naturalmente concedend.o os
orquestra filarmôniCa-que tódos nós desejaríamos ver entoar
apartes já soliCitados pelo"s Senadores Eduardo Suplicy e Roos acordes de um programa de governo.
nan Tito. O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço o aparte do nobre
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agrac;leço o aparte
Senador Eduardo Suplicy.
de V. Ex• que só vem contribuir com o meu pronunciamento.
Da mesma forma que V. Ex\ eu acredito que o assunto deve
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Gilberto Miranda,
ser trazido previamente- a esta Casa, para que õ_-ãb venhamos
V. Ex~. no início de _seu pronunciamento, quando trata de
a analisá-lo e aprová-lo a toque de caixa. Eu vi o Trabalho
projeros do Poder Executivo sobre a indústri;I automobilfstjca,
de V. Ex~ na ComissãO" de Economia, um trahalho__brilhante,.
ressalta o aspecto de que diversas indústrias estariam mobilium relatório excepcional, que levou a uma aprovação, por
zando-se para defendê-los, inclusive divulgando que as mcsunaninüdade, do relatório com relação ao Proex.
ma:s teriam sido autoras dos referidos projetos. De forma
pouco usual, pelo teor de seu pronunciamento, V. Ex• inicioU
O Sr. Esperidião Amin- Com a ajuda decidida e lúcida
com críticas pessoais ao Presidente Nacional d9 Partido dos
de V. Ex~
Trabalhadores, as quais, permita-me colocar, não guardam
O SR. GILBERTO MIRANDA -Muito obrigado a V.
fundamento com a realidade. Certamente, não tivesse hoje
o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luiz
O Executivo enviou a matéria-a esü:lCasa, pedindo urgênInácio Lula da Silva, despontando como o principal candidato
cia, querendo uma resposta, fazendo parar as exportações
à ·preSidência da República, nas pesquisas e--opíriiões. não
brasileiras. Poderia o Executívo ter feito-de forma diferente?
estaria V. Ex~ aqui a dizer que S. Ex~ não constitui uma das
Poderia. TiVemos a oportunidade de ver o Senador Ronan
principais lideranças--do povo brasileiro, inclusive, dos trabaTito, o_Senador Esperidião Aroin, como Relator, o Senador
lhadores deste País, Ressalta V. Ex• que esse projeto, do
Mário Covas e os demais Srs,_ Se:nado:res apresentando emenqual não conheço os detalhes, estaria por defender interesses
das, tirando dúvidas e tentando yiabilizar .a aprovação_. 0._ da indústria oligopolística brasileira de automóveis. Em sendo
Senador Eduardo Suplicy, tentando moralizar_,o projeto apreassim, é muito im-portante que o Congresso Nacional examine
sentado pelo Executivo, ofereceu emenda que, infelizmente,
quais os favores indevidos que o Poder Executivo estaria por
não foi ace-ita. É uma eménda importante, e espero que o
perpetrar. Senador_Gilberto Miranda, em artigo do exMDeSenador Eduardo Suplícy apresente-a em plenário. Muito
putado e Jornalista Márcio Moreira Alves, publicado há pouco
obrigado a V. Ex~. nobre Senador.
tempo, sobre o jorn_alista Carlos Castello Branco- que, infeCoritinuo, Sr. Presidente, SrS._ Senadores.
liz.mente, faleceu ontem-, S. Exa mencionou que, certa vez,
Outro ponto de relevânci::;~. çliz. respeito à importação de
quando ingressou na Câmara dos Deputados, sendo, portanto,
matérias-primas, inclusive borracha natural.
um jovem Deputado, ouviu um conselho do veterano, sábio
Que fiquem prevenidos os seringalistas de várias :t:egiões
e experiente jornalista: ~·Aquele que faz política-não faz negóbrasileiras. Se aprovado o projeto, os produtos concor~ent~s
cios". Ou sêfa, não é fácil para um repre-sentante do povo
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estar. ao mesmo tempo. defendendo os interesses púhlicos
e_ delineando, com clar~za, os interesses de grupos privados.
E preciso. Senador Gilberto Miranda, ao analisar esse projeto,
ou qualquer outro, ter-se muito claro o que será em defesa
do interesse púhlico e em defesa de quaisquer grupos de intt:rcsse privado. tais como os que hOfC sC mohilizam cm defesa
dos interesses da General Motors do Brasil, -aã-- Au[oia-tina.
da Ford, da Fiat ou de qualquer outro que V. Ex" tenha,
porventura, interesse em mencionar. t. irTt-põifante que a indústria automobilística no Brasil tenha uma forma de atuar
que leve cm conta um sentido de compctifívidade crescente.
E necessário que haja a abertura gradual, crcs~eilk, para
que tais indústrias tenham uma forma de competir adequada,
com maior liberdade entre todos que dela participam e, ao
em conta que a questão da modernidade não acontece de
um dia para outro·; possibilitando algumas pessoas a aquisição
de carros mais modernos e caros do mundo; (..'Omo se caracterizou o ~·processo -de modernização" do GoVociriO- FeTfiaritlo
Collor. Teria atendido maior intert!ssc do povo hrasilciro se
a modernização .atingisse todos os brasileiros não providos
de oportunidades de educação, e dos submetidos a condições
de miséria e de fome que caracterizaram os últimos trés anos.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Eduardo Su·.
plicy, é muito importante quando V. Ex·• pede o aparte, porque
é a primeira vez que vejo alguém ligado ã classe trabalhadora
realmente falar sohre o assunto. Contudo, V. Ex• não se aprofundou, talvez porque ainda não tenha tido oportunidade de
se inteirar do projeto.
Nobre Senador, cm nenhUm momento, foi partidária ou
pessoal a ref!!rência que fiz ao Líder de seu Partido, Luiz
Inácio Lula da Silva. Quando falo de camisas italianas, tambt!m gOsto. Quando falo de gravatas importadas, tamhém gosto; e quando falo de charutos, sempre consigo levar um ou
dois à mão, porque tambt:!m gosto. O meu Líder Jo Governo.
Senador Pedro Simon. e o Senatlor_Ronan Tito também gostam. Charuto é uma coisa gostosa, quase todos gostam. O
estranho i qut:- os sindicatos dos trabalhadores. o de autO~p·e
ças, o da indústria automobilística, o líder do Presidente
do Partido dos Trabalhadores, algum sindicalisté:l. ninguém
tenha dado uma entrevista, Comt.:n.tado ab:iolutaro_e:nte nÇtda
sobre um sctor que vai gerar desemprego cm São Bernardo
do Campo, e em quase "todos o~ ~etores que giram cm torno
desse setor automobi!_ístico, que são dezenas e centenas. Assusta-me, Senador Suplicy, que ninguém da clas.:>c trabalha:
dora fale pelo trabalhador; preocupe-se com ele. Eu, que
não represento a classe dos trabalhadores, não faço parte
do sindicato. Pelo contrário, estou no sindicato do outro lado;
venho a esta tribuna para defender o trabalhador, para defender a geração de emprego neste Pals, em detrimento de comprar partes e peças sem impostos, de fora do País.
O Sr. Ronan Tito- Permite V. Ex• um aparte. nobre
Senador?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço d nobre Senador
Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Gilberto Miranda,
serei muito breve. Apenas para cumprimentá-lo, porque V.
Ex·• acordou o Senado. Começou V. Ex·· o se__u djscurso dizendo, inclusive, queixando-se. com toda razão, da pouca presença aqui no plenário: mas o discurso de V. Ex=-_ é tão denso
que pertence aos Anais. Se V. Ex. no início. não falou para
. l!.rrta plêiade de Senadores, falou para os Anais. falou para
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o futuro, ft!z um alerta muito grave; e não vamos fícar, aqui,
de braços cruzados, esperando que essa lei bata às portas
do Senado c aconteça, como ocorreu no passado, quando
algumas leis escabrosas passaram aqui como prato feito. Agora
estamos alertados. Ninguém deve alegar desconhecimento da
existência dessa lei. Vamos examiná-la, depois da advertência
de V. Ex• Cumprimento-o pois- sempre tem trazido assuntos
do maior interesse para o Senado Federai, com a sua jovialidade. firmeza e com essa característica que todos aprendemos
a admirar: a franqueza que sempre esposa. Agradeço a V.
Ex"

O SR. GILBERTO MIRANDA - Queria agradecer o
aparte de V. Ex-·, e dizer, de público, que tenho aprendido
muito com V. Ex' que sempre tem sido paciente todas_ as
vezes em que lhe telefono, vou a sua casa ou mesmo ao _seu
gabinete.
Estou tentando aprender e espero aprender muito mais
com V. Ex·', que veio da Câmara, que está há seis anos nesta
Casa e que, junto com Júnia Marise e Alfredo Campos, tão
bem representa o Estado de Minas. Tenho muito a aprender
com V. Ex~~ de Minas Ge_rais e com toda esta Casa.
Agradeço o aparte de V. Ex-· e vou concluir, Sr. Presidente.
Restaria frisar ainda, Srs. Senadores, a inconstitucionalidade do projeto, cujo teor fere -o- art. 237 da Constituição
em vigor, o qual define o comércio exterior _como área sob
a jurisdição do Ministério da Fazenda.
- São claros os termos do dispositivo, ::;cgundo o art. 237_
da Constituição:
-- - .. Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos intere::;ses faR
zendários nacionaiS, -serào exeú:idos pelo Ministério
da Fazenda."
Tenho notícia de que a Procuradoria da Fazenda está
em contato com a' Consuhoria-Geral da União para tornar
claro que é ilegal a ingerênCia do MIC nos assuntos do comércio exrerior.
Não há dúvida d_c que o Supremo Tribunal Federal ao
apreciar a lei que possa resultar desse projeto do Poder Executivo- projeto eivado de incongruências que afrontam o pensamento Jibt!ral e a inteligência dos legisladores- dcclara~ia
a sua inconstitucionalidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as breves con~ideraçõc~
que acabamos de tece_r sobre o conteúdo do Projeto de Le-i
n" 3.721, de 1993, deixam evidenciada a intenção daqueles
que O'"tedigiram, de proteger, de forma discriminatória~. o
setor aú.to-rn:obilístico que, todos sabem, sempre navegou cm
águas mansas no que diz respeito ao pagamento de tributos.
Indago nesta oportunidade, Srs. Senadores: será que essas montadoras têm pago o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
regularmente nesses último_s 20 anos?
Será que seus balanços anuais apresentaram resultados
positivos capazes de gerar tributos para a Uniâo? Ou será que as suas contabilidades vêm propositadamente
apresentando prejuízos que as libt!ram da incidência do Imposto de Renda?
A fim de que esta Casa se certifique- dessas questões.
estamos encaminhando à Mesa Diretora requerimento de informações a ser enviado à Secretaria da Receita Federal com
o objetivo de nos fornecer todos os elementos qui.! possam
responder as indagações que ora formulamos.
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Não se concebe, por outro lado, como o Poder EXecutiyo,
que se diz cm dificuldades para cumprir seus compromissos
financeiros cm razão da carência de recursos, venha a patrocinar uma proposição que, na realidade, reduz de forma drástica a arrecadação tributária.
Srs. Senadores, chega de privilégios, chega de bcr.tesses
para os cartéis. Como se não bastasse_o privilégio para os
carros ditos populares.

A sociedade não mais_suporta ver o Governo conceder
isenções e reduções de impostos para aqueles que dominam a indústria automobilística e que impõem arbitrária e
abusivamente os prt.!ÇOS dos veículos, enquanto a classc,assalariada, com enorme sacrifício. cobre os rombo~ de _çaixa da
União.
Em nome da justiça fiscal e do interesse público·. que
não podem ser sufocados pela ação egoísta c pelos interesses
subalternos de grupos organizados detentores q~ cartéis. conclamamos o Congresso Nacional,~pcr suas duas Cas-ã.s, a rejCitar essa monstruosidade que o Executivo encaminho\! para
apreciação do Poder Legislativo.
Quando os senhores forelJl analisar _esse- projeto, verão
o que está escriw, __Ele u:ansfere do Ministérk) da, Fa_zenda
para o Ministério da Indústria _e_ Comércio o poder de fiscalizar, o poder de acompanhar, o poder de conceder os benefícios. Esses são os critérios colocadm; pelo Legislativo.
Acredito que esse projeto não deve ter si.Qo _mvito ber:n
analisado pela parte jurídica do Palácio do Planalto. Por i~so,
deixo aqui a esperança de que o Executivo o retire para uma
melhor análise c, se achar convcniértte, Submeta-o, depois
de aprimorado, novamente ao Legislativo, antes -~razendo-o
às suas Lideranças. Entendo que o ExecutiVo póde- retirar
esse projeto para uma reanálise, principalmente porque se
trata de projeto de um ex-Ministro, um ex-Ministro que caiu
deixando _algumas dúvidas.
_
Muito obrigado, Srs. Senadores~
Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o
Sr. Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira: da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, __ o
Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr~ Chagas Rodrigues, lo Vice-Presi-_
dente.
- -· -·
Durante o discurso do Sr. Gilberto- Miranda, o
Sr. Chagas Rodrigúr!S, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Huiiifierto
Lucena, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Aluízio Bezerra _ Carlos De Cru:li _ Diii:-Cu ·carneiro _Jonas
Pinheiro _ Júnia _Maris_e _ Jutahy Magalhães _ Marco Maciel _
Marluce Pinto _ Raimundo Lira.
1

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
mesa.l requerimento que será lido pelo Sr. 1'' Secr_etário.
ti lido e aprovado o seguinte:
.
_ .
_
REQUERIMENTO N• 532, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento fnterno, requeiro
dispensa de interstício e prévia -distribuição -de avulsos do
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Parecer n' 167, de 1993, sobre a Mensagem n• 194, de 1993,
através da qual o Senhor Presidente da RepUblica submete
à deliberação do Senado o nome do General.-de-Exército L1,1iz
Guilherme ele Freitas Coutínho para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente_d._a_aposentadoria do General-de-Exér_cito Haroldo Ericbsen da Fonseca, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.·
_·_Saladas S~ssões, 2 de juf!hO de 1992.- Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento Que será lido pelo S.r. }\'
Secretário.
É lido e aprovado o segUirlie:
REQUERIMENTO N' 533, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, iequeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
a redação final do_ Projeto de Lei do Senado n"' 180, de 1989,
a fiffi~ de que fi"gure na Ordem do Dia da sessão seguinte: Sala das Sessões, 2 de junho de 1993 . ..:...... ·senador Pedro
·
- ·
·
Teixeira. - ·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -c- Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurãrá ria Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será _lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•_5;34, DE 1993
Senhor ~residente,
--~-NO$_ termos <!o .art. 43, inciso 11; do Regimento lntefno
do S~ado Federal, requeiro lic;~nça para me afastar dos trabalhos da Casa no dia 3 do corrente mês, a fím de participar,
na qualidade de expositor, do ''II Encontro Internacional de
Direito da América do Sul .. , na Universidade do Sul de Santa
Catarina, naquele Es~ado.
Sala das SesSões, 2 de junho de 1993.- Senador Esperidião Amin.
_II E1{ÇONTB.O INTERNACIONAL
DE DfREf'fO DA ÁMÉRICA DO SUL
II Fórum UniverSitário sobfe Mercosul
II E/F n' 65
Tubarão, 30 de novembro de 1992
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Esperidião Amin
DignfSSíffiõ Sena<;rOr de s-anta Catarina
Excelentíssiírto Senador:
Temos a honra de convidar Vossa Excelência Para participar do II Encontro Internacional de Direito da América
do Sul, na qualidade de Expositor, discorrendo sobre a "integração dos Países e o papel do Legislativo na transformação
da sOciedade sul-americana''.
O congresso ocorrerá no período de 3 a 5 de junho de
1993, na Universidade do Sul de Santa Cat~ina, cpm a pre-sença de diplomatas, juristas, profissiOnais e universitários
na área do Direito.
Na expectativa de seu comparecimento, apresentamos
a Vossa Excelência_nossas atenciosas saudações.- Luiz Otávio Pimentel, Pr~sidente do II Encontro.
- -
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos termos
do art. 43, inciso II, do RegíiricntO Intern'?.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
----É lido e aprovado o seguinte:
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dos americanos, t:m Nova Iorque e Chicago/EU A, conforme
cópia do convite e programa anexos.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. -Senador EsperidiãÕ Amin.

São Paulo, 30 de março de 1993
Exm9 Sr.
Senador Esperidião Amin
Senado Federal
REQUERIMENTO N• 535, DE 1993
Brasília - O F
Senhor Presidente,
Senhor Senador,
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
A BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, e a
requeiro que sejam considerados como licença os dias 3, 7, ·
BM&F- Bolsa de Mercadorias & Futuros, estão realizando,
10, 14, 17, 20, 21, 27, 28 e 31 de maio do corrente ano,
no próximo mês de junho, uma viagem técriica: aos Estados
quando estive afastado dos trabalhos da Casa. _
Unidos da América, para um grupo de autoridades do LegisSala das Sessões, 2 de junho de 1993. ---:-Senador Moisés
lativo - Senadores e Deputados - e Executivo.
Abrão.
A viagem técnica ocorrerá no período de 4 a 12-6-93
e incluirá visitas às ·maiores Bolsas de Valores e de Commoditíes do mundo, bancos, intermédiários financeiroS e entidades reguladoras dos mercados americanos sediados em Nova
O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
Iorque e Chicago.
o requerimento, fiCa cOncedida a licença solicitada nos termos
Tais eventos abrangerão aspectos de regulamentação e
do art. 43, -iilciso II, do Regimento Intern~:L
Sobre a mesa, requerimento que será- lido pelo Sr. 1"' _ funcionamento dos mercados_ de ações, ati vos financeiros e
produtos agfopecuárioS.
-Secretário.
Dessa forma é a presente para, em nome dos Coris"elhos
É lido e aprovado o seguinte:
de Admiriis-tiãÇ"ão, convidarmos V. Ex~ pãra integrar O--grupo
na viagem deste ano, cuja partida para os Estados Unidos
REQUERIMENTO N• 536, DE 1993
ocorrerá no dia 4-6-93 (sexta-feira) e a volta está programada
para o dia 12-6·93 (sábado).
Senhor Presidente,
Aguardando breve resposta de V. Exa e contando com
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos traba- .__ a sua aceitação ao convite, o que muito nos honrará e contrilhos da Casa, do dia 4 ao dia 11 do corrente mês, quando
buirá decisivamente para o sucesSO da viãgem, apresentamos,
estarei, a convite da BOVESPA- Bolsa de Valores do Estado
como sempre,
CordiaiS- Saudações. - Álvaro Augusto Vidigal, Preside São Paulo, e da BM&F, Bolsa de Mercadorias & Futuros,
viSitando as Bolsas de Valores e de Commoditie_s, Bancos,
dente da Bolsa de Valores de São Paulo - Manoel F. Pires
da Costa, Presidente da Bolsa de Mercadorias & Futuros.
Intermediários Financeiros e entidades reguladoras dos merca-

BOVESPA/BMiiP
PROGRAMA DB VXAGBM NBW YORX B CHICAGO

4./6 - 6§ feira

A NOITE - VIAGEM PARA NEW YORK

5 e 6/6 - sábado/domingo

DIAS LIVRES EM NEW YORK

7/6 - 2§ feira

• Seminário/Mesa-redonda
no
Drake
Swiss Hotel - Parte da manhã e da
tarde enfocando os
sistemas
de
produção e comercialização agrícola,
mercados futuros e mercados de ações
nos U.S.A. e Brasil
• 18:30 - Coquetel no Escritório
'BOVESPA/BM&F em New York

da
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8/6 - 3il feira

• Mesa-redonda Bolsas de Valores e
Futuros, com breakfast
• Visita com almoço NYSE
e Visita a AMEX
a
Bear
• Final da tarde, visita
Sterns, com Coquetel

9/6 - 40 feira

• Visita/reunião Sullivan & Cromwel
• Visita com almoço JP Morgan
ou
Citibank
• Final da tarde Viagem para Chicago

10/6 - so feira

• Visita, pela manhã, a CBOT Board of Trade
• Visita com almoço na CBOE Board Options Exchange
• Visita, parte da tarde, à
Financial
Services
e
Investor services

Chicago
Chicago
Quantum
Cargill

11/6 - 60 feira

• Visita, pela manhã à CME
Chicago
Mercantile Exchange
• Visita com almoço no Continental
Illinois Bank
• Tarde e noite livres

12/6 - sãbado

• Livre
• a noite volta Brasil com chegada
13/6/93 pela manhã

VIAGEM OE ESTUDOS SOBRE MERCADOS OE CAPITAIS AOS E.U.A.
JUNHO DE 1993

BM&F • BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
BOVESPA • BOLSA DI! VALORI!S DI! SAO PAULO

A G E

N .Q __ftl

6ibâdo, 5 da jynii)
7h30m
9h30m
Resto do dia

Chegada em Nova Iorque
Entrada e registro no Drake SwissHotel
Livre

em

5066 Quinta-feira 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) .

Domingo. 6 de junho
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v.

Dia todo

Livre

11hOOm 17h30m

Seminlirio no Drake SwlssHotel conforme programa
anexo
Coqu•tel no escritório Bovespa I BM&F em NYC

18hOOrn 20hOOm

Tetça·fejra, 8 de junho
9hOOm 10h30m
10h30m 11hOOm
1 ~h30m 14hOOm

14h30m 16h30m

Caf4 e programa na CSCE • Coffee, Sugar & Coc:oa
Exchange
R.euniao na NYMEX • New York Mercantile
Exchange
Almoço e programa na AMEX • American Stock
Exchange
Programa na NYSE • New Yorl< Stock E.xchange

VIAGEM DE ESTVDOS SOBRE MERCADO DE CAPITAIS AOS E.V.A.

JVNHO OE 1993
AGEN.Q...A
(CONTINUAÇAO)

Quartl.:feir&. 9 de junho
9h00m 11h00m
11h30m 14tl30m

18h00m
20h00m

Café e programa na Bear, Steams & Co. lnc.
Acompanhamento de palestra e almoço no focal
(Intercontinental Hotel) do "fnvestlng ln Brazil
Seminar", atfvldade da "Brazll Trade & fnvestment
Expo'93', conforme programa anexo
Embarque para Chicago
Entrada e regiatro no Knlckerbocl<er Hotel
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Oulnta-fajra. 10 de junho

9h00m 12hOOm
14:h30m 14h30m
15h00m 17hOOm

Programa na CBOT - Chicago Board of Trade
Almoço ~programa na CBOE • Chicago Board
Optlons Exchange
Reuni ao na CIS • Carglll lnvestor Services
Soxto-Jair.a..11 do junho

ShOOm 12h00m
12h30m 14h30m

Programa na CME - Chicago Mercantlle Exchange
e reuni ao no Continental Bank

A~ moço

s~ado.

12 de Junho

Livres
Embarque para o Brasil e fim da viagem

Manha e tarde
18h30m

SEMINARIO

"MERCADOS DE CAPITAIS GLOBAIS • O BRASil ES.TA PRONTO ?. "

Segunda-feira, 7 de junho
The Drake SwlssHotel, 460 Park Avenue, Mezanino, NYC.

PROGRAMA

PRIMEIRA

PARTE

11hOOm

11h15m

aoas.ylndaa ~.CQJDentárlas ln!claia
Alvaro Augusto Vldigal• Presidente, Bovespa
M•noel F. Pires da Costa· Presidente, BM&F

11h1~m

11h4!m

A ..EatDJtura Op~tr&Lo.nal .®s. Mercados.
dg Capjtajs jotemacjonajs

Lutz F. FortJes • Representantl! internacional

da Bovoapa e da BM&F
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12h1 !5m

A Estrutura

L~

lntemaçlonilla .· ·

Junho de 1993

.cto.s Mercados de Ca.pitai.:l
···· · ·

Phlllp McSrlde Johnson ,...Sócio Principal,
· Skadden, Arpa~ Slate Meagher & Flom;
primeiro Presidente da CFTC-Commodlties
Futures and Tradlng Cojllmisaion
12h1~m

''

'

12h45m
.· ·

A lmportanc!a doa Mercados de Eu.turos
.1 Qtrjvathros, ·
,
.. ·
Ira G. Kawaller • Vlca-Presldente e Dlretor do

· · Escritório Nova Iorque da CM E-Chicago
Mercantlle Exchange
12h45m

13h15m

_ A lmpodAnc!a dOI Mer~ados Globais
pqrq gp Tltulpq

lilnlqiiOj(f?p_ , ,

·. Paul Raphae/ e/ou Lui:J Muniz •
, Vice·Presidentes, Salomon Srothers
13h30m

14h30m

Almoço
''

\

c

I

I

''>I' • I

. ' ' ' . .' '

..

SEMINAR/0:

~ MéRCADO~E CAP/TAIS GLOBAIS ;O BRÁSIL ESTA.P.RONTO..z' ;,
PROGRAMA

SEGUNDA
14h45m

PARTE

15h15m
'

A Jrnportaocja da intemaclonallzaçao
para gs Mercadgs L'kitAnic~

Ralph Herklou • Dlretor de
Desenvolvimento, LIFFE·London
lntemational Financial Futures and
Options Exchange
15h15

15h45m

A Importância da lntemaclona!lza;ao
para os Mercados Emergentes

Bruce Wolfson • Dlretor Jurldlco, Sear,
Stearns e Carlos M. Morales • Diretor
Jurldlco, Merrlll Lynch; pelo Comíi6 de
Mercados Emergentes da Securities
lndustry Aasoclatlon

-i Junho de 1993
15h45m

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 111

16h'l5m

Quinta-feira 3 5069

Financiando o Oestnyoly!mento <jgs
Mercados Emergentes

Stephen Wallen•tein • Oficial de
Investimentos Sênlor, IFC·Intemational
Finance Corporat!on
16h15m

16h30m

Caft

16h30m

17h00m

Mercados de Capjtaja Bcas!lejros:

a Vl•ao do Exterior
Carlos N. Guimara•• • Presidente, L TCS
(Long Term Credit Bank) Latia America
17hOOm

17h30m

.M§r_çados de Capitais Brasileiros:
g qu• falta Fa1er
Armlnlo Fraga Neto • Dlretor, Soros
Management, Ex·Diretor de Area Externa,
Banco Central do Brasil

18hOOm

20hOOm

Coquetel (Escrltó.rio Bovespa I BM&F. em NYC)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).- Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento ln terno.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~' Secretário..
É lido o seguinte:
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, alínea a, do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico meu afastamento do País, no
período de 4 a 12 do corrente mês, quando estarei, a convite
da BOVESPA- Bolsa de Valores do Estado deSãoP~ulo,
e do BM&F - Bolsa de Mercadorias e _Futuros, viSitando
as Bolsas de Valores e Commodities, Bancos, Intermediários
Financeiros e entídades reguladoras dos__ mercados americanos, em Nova Iorque e Chícago/EUA, conforme- convite e
programa anexos.
_ _ ,____ .
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. -Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) diente lido vai à publicação.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

O expe·

ORDEM DO DIA
-l-

OFÍCIO N•' S/51. DE 1993
(Em regime de urgência nos termos
do art. 336, c, do Rciimcnto ln terno)
Ofício n~ S/51, de 1993, através d_o qual a Prefeitura
do Município de Joinville - SC solicita autoriZação

para que possa contratar operação de crédito junto
ao Banco de D<:!senvolvimento do Estado de Santa Catarina. no valor de onze bilhões, ~c.bcentos e sessenta
milhões, treie'ntOs e t_rinta e oito mil. cento e trinta
e oito cruzeiros e sessenta ce_ntavos, para_ os fín_~ que
especifica. (Dependendo de Parcc~r.)
Designo o nobre Senador Esperidião Aminpara profcrir
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos_.
O SR. ESPERID!ÃO AMIN (PDS - SC. Para emiti-r
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn;. Senadores_, _trata-se de pedido de empréstimo. que _necessita de
autorização do Senado Federal. formu',ado pda Prefeitura
Municipal de Joinvilte, que deseja contwtar tal operação de
,crédito júnto ao Banco de Desenvolvimento do E:.-.tado d~
S3ilta Catarina, para o desenvolvimento de um programa intitulado Prourb, e que tem como ohjetivo atender à situação
da estrutura demográfica do Estado de Santa Catarina, procurando dotar o maior número possível de comunidouJc.s catarinenscs da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das
suas atividades.
Sendo o parecer favorável. desejo, antes de fazer a leitura
do prOjeto de resolução, salientar dois pontos: primeii"O, tenho
a honra de relatar este projeto de resolução_ tendo sido o
Governador, cm junho de 1986, que firmou o contrato de
empréstimo, junto ao Banco Mundial. com recursos que praticamente estão agora sendo exauridos. Este deve ser o último
projeto de resolução para favon:cer a concessão de empréstimo ao Município de Santa Catarina, com base nessa linha
de crédito; Segtlndo, é muito importante esst2' tipo de empreendimento. porque ele pennite que comunidad~s do intt.:"rior
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do Estado sejam dotadas da infra-estrutura de. serviç_os~ no -··· .. ~. liQo 9 s~guinte:
campo do atendimento às necessidades _sociais,_ dQ lazex~_dª- _
·PARECER N" 168, DE 1993
infra-estrutura urbana, capazes de permitir que o município,
(Da Comissão Diretora)
mesmo aquele que não seja de maior porte, Cón-sig<~: satisfazer
as necessidades _da sua_populaçoio, mantcn_do-s~. portanto,
RedaÇão final do Projet-o de ReSOJuÇao' n~ 45, de
a estrutura demográfica e evitandO o·-éXodo para as nlaiõrcs
1993.
_ __
A-Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
cidades do Estado c do País.
Assim_sendo, e por considerar, repito, que O ga-rantidor
de Resolução !1~ 45, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muniprimeiro desses recursos é o próprio Governo Federal, que
cipal de Joinville~SC, a contratar operação de crédito junto
ao Banco de Desenvolvimento _do Estado de Santa Catari·na
apresentou fíahÇâ para que o Govêrn·o do _Estado de Santa
Catarina pudc;se firmar esta operaçao de crédito.junto ao
S/A-BADESC, no valor total de Çr$11.660.338.!38,60 (onze
bilhões, seiscentos e sessenta milhões, trezentos e' trinta e
Banco Mundial. junto com o parecer favorável, apresento
o seguinte projeto dt: resolução:
~- --Oho mil; cento e trinta e oito crúzeiros e·scsse-nta·centavos).
· Saia de R.eu.niõe,s da Comissão,' 2 de junho de 1993. Chagas
Rodrigues, Presidente - Junia Marise, Relator PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 45, DE 1993,
Lucídio P:ortella - Lavosier Maia.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville~SC
ANEXO AO PARECER N'' 168, DE 1993
a contratar operação de crédito junto ao Banco de De~
senvolvimento do Estado de Santa Catarina~S/A·-BA~
Redação rmal do Projeto de Resolução na 45, de
1993.
DESC, óó valor total de Cr$ 11.660.338..138,60.
FaçO ·saber que o Senado Federal aprovou, e cu, PresiO Senado Federal resolve:
dente, nos termos do art. 48, item 28; do Regimento Interno,
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Joinville-SC autori- - promulgo a seguinte
zada, nos termos da Resolução- no ""36, de 1992 do_ Seriado
RESOLUÇÃO N', DE 1993
Federal, a contratar operação de crédito junto 3ó BanCO -de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina-BADESC.
AUtoriza a Prefeitura Municipal de Joinville~SC,
Art. 2n As condições financeiraS. tia Opcr3Çãb óe- crédito
a contratar operação de crédito junto ao Banco de De~
são as seguintes:
senvolviiriento do Estado de Santa Catarina ·s/A-BA- a) valor pretendido: Cr$11.660.338.138,60, equivalente
DESC, no valor total d~ Cr$ 11.660.338.138,60 (onze
- · . '· · ·
·
a US$ 581.215,14 em 1-3-93;
bilhões, seiscentos e seSsenta milhões, trezentos e trinta
b) prazo para desembolso dos recursos: após aprovaçãp_
e oito mil, cento e trinta e oito cruzeiros e sessenta
do Senado Federal;
ce~tavos).
c) juros: 10,5% a. a.;
' 'O senadO Federal resolve:
d) taxa de administração: 1,5%-a.a..;
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Joinville-SC autorie) garantia: ICMS;
"zada, nos termos da ResoluçãO ·n·' 36, de 1992, do Senado
f) destinação dos recursos: exec.UÇãQ de obras. de infra~es
Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco de
trutura urbana;
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SlARBA~
g) condições de pagamento:
DESC.
-do principal: em 96 parcelas mensais, com cãréncia
Art. 2~ As condições .financeiras da operação de crédito
·
de 12 meses.
são as seguintes:
Art. 3o A autorização de que trata esta Resolução será
a) valor pretendido: Cr$11.660.338.138,60, equivalente
exercida no prazo de 270 (duzentos setenta) dias a contar
US$
581,215.14 em 1-:F93;
·
a
da data de sua publicação.
b) praZo para desembolso dos recursos: após aprovação
Art. _4~ Esta Resolução entra em vígor na- data de sua
do Senado Federal;
publicação.
c) juros: 10,5%a.a.;
d) taxa de administração: 1.5% a.a.;
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer
e) garantia: ICMS;
conclui pela apresentação do Projeto de Resolu_ção n_o 45/93,
f) destinação dos re~ursos: execução de ubras_g_e)nfra-~s
que autoriza a Prefeitura Municipal de Jóinville-SC a contratar
trutura urbana;
operação de crédito junto ao Banco .de Desenvolvimento do
g) condições de pagamento:
Estado de Santa: Catarírt3.-BADESC~ no valor total de
-do principal: em 96 (noventa e seis) parcelas mensais,
Cr$11.660.338.138,60.
· -com carência de 12 (doze) meses.
Completada a instrução da rnatéiia, passa-se à discussão
Art. 3~ --A autorização de que trata esta Resolução será
--do projeto, cm turno único. (Pausa.)
exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias a contar
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
da data de sua publicação.
Em votação.
Art. 4~ Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
Os Srs. Semido_reS que o aptõviffi qlleiíain permanecer·
publicação.
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comiss"ão Diretor·a para a redaçâo final.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
Não havend_o quem peça a palavra, encerro a_ discussão.
mesa, parecer ·da Comissão Diretoia- Oferecendo a redação
Em votação. (Pausa.)
·
final. que será lido pelo Sr. 1'' Secretário.
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----------------------~~~=-----------------------------~--Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 3:

sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
O projeto vai à promulgação.

Discussáo, em turno único; do Projeto de Lei da
.·--Câmara n' 7, de 1993 (n' 3.067192, na Casa de origem),
que cria cargos de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria e dá outras providêncías~-tendo
-Parecer faVorável, sob n" 143, de 1993, da CoO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 2:
missão
Votação, em turno único, do Requerimento n"499,
-de Constituição, Justiç3. e Cidadania.
de 1993, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos
A matéria ficou sobre-a-mesa durante cinco sessõ~s o~ditermos regimentais, qué, sobre o Projem de Lei da
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
Câmara no 66, de 1993, dispondo sobre o preço de
comercialização de gasolina de aviação, além da Cóin!sÀ proposição não foram oferecidas emençlas.
são constante do despacho iTücial, seja ouvida, tamEm discussão. (Pausa.)
béffi, a de Serviços de liJ.{r~-_Estr:utura~
---~- ~ "- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o requerimento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
· Aprovado.
O projeto vai ao e-:Xain"e da Comissão de Serviços de.
_r9 proje!o vai~ ComisSão Diretora para a redaçáo final.
Infra-Estrutura.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 7, DE 1993
(N" 3JJ67/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do MINISTf>RIO PÚBUCO DA UNIÃO)
Cria cargos de Procurador do Trabalho
de
2•
Categoria
e
d&
outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decretai
Art. 111 Ficaa criados no &.mbito do Minist6rio Ptlblico
do Trabalho, oitenta e dois cargo• de Procurador do Trabalho da
2• Categoria, para atendar •
compoaiç&o das Procuradorias
Regional• do Trabalho da 1•, 2•, 4•, sa 1 9• lO•, 12• e 15•
Regiões da Justiça do Trabalho, co• sedes no Rio de Janeiro, SAo
Paulo, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Braailia, Florianópolia
e Campinas, respectivamente.
Art. 212 Os cargos de Procurador do Trabalho da 2•
Categoria serão providos atravês da concurso público de provas e
t1tulos, e sarao diatribu1doa na. respectiva• Procuradorias
Regionais, por ato do Procurador-Geral do Ministério Público do
Trabalho, da acordo co• a necessidade do oerviyo.
Art. 311 Fica. criadoa, no quadro de pesaoal do
Ministério P6blico do Trabalho coa cargo• da categoria de Técnico
da Carreira de Apoio Técnico ~iniatrativo do Kiniat6rio P6blico
da Uniio - HPO, ea confor.ddade com a Lei na 8.428, de 29 de .aio
da 1992, a
provido• por concur•o páblico.
Art. 4R São criados, no Quadro Pe~nente da Secretaria
do Minia.tér~o Ptiblico do Trabalho, cargos ea co•iael.o do GrupoDireçl.o e Assesaora.Mnto Sup&riorea - DAS na foraa do Anexo I
desta Lei, oa quais ser!o preenchidos mediante deaignaçio do
Procurador-Geral do Ministério Ptlblico do Trabalho, na fonaa da
lei.
Art. SD Slo criadas no quadro do Ministêrio P6blico do
Trabalho
as
Funçôe•
Gratificadas
e
GratificaçOes
pela
Repreoentaçlo de Gabinete conatante•, respectivamente, doa Anexos
I I e I I I desta Lei.
Art. 6R O carqo de Secret4rio Regiónãl, código DAS101.1, pa11ea a ter o c6d.igo DAS-101:2, na forma constante do
Anexo III a oeta Lei.
Ar.
7R Solo transformados ea cargos da Direção e
Assesaora~aento Superioras, código DAS-101.1, aa atuaia Funções
Gratificadas atribu1daa ao• Chefes de seça.o, confor.e consta do
Anexo "IV deata Lel.

••rea
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Art. av Não Poderão ser designados, a qualquer titulo,
para cargos em comissão da adminstração do Ministério Público ~o
Trabdlho, parentes consangüineos ou afins, até o terceiro grau,
de Procuradores em atividade, ou aposentados a menos de cinco
anos, exceto se admitidos no quadro funcional mediante concurso

público.

·

Art. 9V As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão A conta dos recursós orçamentArias consignados ao
Mini~_ério Público do Trabalho.
Art. lO .. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art~ 11. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO

da Lei N12

Art.

I

, de

de 1992

de

Cl\RillS EM CXMl ssl\o

REG

cnuoo-

CARGOS

I

0ES

lA

2•

••

s•

••

lO•

12•

15_.11

Dl\S~l01.2

01

01

01

01

01

01

01

01

DIIS.l02.2

05

05

-

-

-

-

04

OAS.l02.1

03

03

02

-

-

-

-

02

-

09

09

03

01

01

01

01

07

.!.:...E.i~

- Chefe de Gabienete- ••

2. Assessorarrento

-

1\ssessor
Assessor

:tUlN. l'CR

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

mx:;I.Too

'IOl'J\L GElW.

..........

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

32

ANEXO

da Lei nQ

Art.

FU!Ç?J:S

QUI\Nl"l!li\DE

140

,de

11

de

de 1992

GRNflFlCl\lli\S

0:0100

.
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ANEX_O

.lU-

, de

1\rt.

~.-C--------~~-~--~--------~

de 19_92

de

CUI\NflDADE

cá>roo

24

oficial UI

214.458,22

27

Oficial

171.555,24

VAI.C.R UNITAR!O

II

(*)

(*) Valores de junho de .1~92, ~tual_izáveis pelos Ifll1!sm:>S índices de reajl.lSte _ para

os Quadros do Ministério PúblicO--da União.

ANEXO

Art.

da Lei- nR

IV

,de

de_ 19.92

de

SIWl\ÇIIO ANl'I'>UCR

CÓDIGO

SÍMBOLO

01

01

O!

01

01

01

01

01

01

01

DIVISÃO PROCESSUAL
- Chefe

01

- Chefe

- Olefe

Chefe
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi·
dência convoca ses_são extraordinária a realizar~se hoje, às
18 horas e 30 minutos, corri a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-~

REDAÇÁO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 180, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
_
Discussão, em tUrno -único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"'-103-, àe 1993),
do Projeto de Lei do Senado no 180, de 1989, (n' 3.592189,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Mauro
Borges, que dispõe sobre a reparação de natureza económica
prevista no § 3" do art. s~ do Ato das DispoSições Coristifucionais Transitórias.
-2MENSAGEM N" 161, DE 1993
Escolha de Autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n<~ 140, de 1993,
da Comissão de Constituição, Justfçã e Cidadania sobre a
Mensagem n' 161, de 1993 (n• 185/93, na origem), de 19 de
abril do corrente ano~ pela qual o Senhor Presidente da ReRJi~
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Antônio Fábio Ribeiro, para compor o Tribunal Superiof-do
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista TempO~
rário, representante dos emprega,dores, no triênio de 1993
a 1996, na vaga decorrente do térmi:ii.o da investidura de Alfre~
do Peres da Silva.
-~3-

MENSAGEM N' 174, DE-1993
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno úniCo, do Parecer n~ 154, de 1993,
da Comíssão de ConstituiçãO, Justiça e··cidadania sobre a
Mensagem n" 174, de 1993 (n" 234/93, na origem), de 5 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Geraldo Aguiar de Brito Vianna,_ para -corripor O-Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, em complementação ao triênio de 1992 a 1995, na vaga decorr_ente
do falecimento de Osório Co_dho Guimarães FilliO.-

-4MENSAGEMN' 194, DE 1993
Escolha de Autoridade
(Incluída em Ordem do Dia nos lerrrios âo art. 281 do
Regimento Interno)
- -Discussão, eril turno único, do Parecer n" 167, de 1993,
da Comissão de ConstituiçãO, JuS-tiça -Cididania sobre a
Mensagem n' 194, de 1993 (o' 275/93, na origem), de 24 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Generalde-Exército Luiz GUilherme de Freitas Coütiliho', para exercer
o cargo de Ministro ·do Superior Tribunal Militar, na vaga

e
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decorrente da aposentadoria do General-de-Exército Haroldo
Erichsen da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está esgo·
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta~se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~
valho. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário.
Conçedo a palavra ao Senador Júlio Campos. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALO! ALVES FILHO (PMDB -RN. Pro·
nuncia o seguinte discursp. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente__, S(s. Senadores, a falta de u.ma política. de pessoal
clara e definida para o funcionalismo público brasileiro tem
levado a constantes choques entre o Governo e servidores
públicos. A inexistência de uma política _de pessoa:!, acima
_de tud_o, conç:orre ,decididamente para pulverizar a motivação
e a auto-estima dos servidores que, mês a mês, vêem seus
salários serem corroídos pela inflação.
A falta de uma consistente política de recursos humanos
para o serviço público não se coaduna com as necessidades
de uma sociedade moderna, porque não garante ao Estado
a colaboração competente, dedicada _e eficaz de cada um dos
seus agentes públicos.
Na verdade_, olhando-se mais amplamente o quadro, po~
de~se dizer que reina uma insegurança nessa questão dos salá~
rios, sejam eles do funcionalismo, sejam dos trabalhadores
da iniciativa prfvada, notadamente dos primeiros, dos servi~
dores públicos.
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mais do
que determínar valores de tabelas salariais, uma lei salarial
deve definir claramente o papel dos ServJdáres, apontando
~- o tipo de contribuição que devem prestar ao País. Devemos
.atentar para uma nova legislação_que garanta a todos os funcio~
nários urila perspectiva de cresdmento piofissional e, final~
mente, assegure a todos salários dignos e compatíveis com
o mercado de trabalho.
Daí Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço, neste
instante, um apelo ao MinistrO Fernando Henrique Cardoso
para que, ao lado de uma política salarial, possa S. Ex•, no
Ministério da Fazenda, trazendo a última palavra sobre o
assunto, não apenas colocar na pauta da ordem do dia, como
acontece hoje J!OS jornais, a questão salarial do funcionalismo,
mas também trazer de volta a discussão do problema da polí~
tica de carreira. do plano de carreira do funcionalismo público
federal.
Por incrÍvel que pareça, o País e o GoverrfO não sabem
quantos são seus servidores, o que se espera de cada um
deles e quanto lhes devem pagar. Enquanto isso não ocorrer,
nada de produtivo e de mais consistente se fará no serviço
público do País. ~e a_di?cussão permanecer, como agora está
acontecendo, em torno apenas dos valores salariais, estaremos
enfrentando, evidentemente, a parte mais visível e mais aguda
do problema, mas deixaremos de lado um conjunto de outras
questões essenciais. Questões que vão, Sr._ Presidente, desde
a sistemática de· réáuú.ITtênto e seleção ·de pessoal, passando
pelos mecanismos de aperfeiçoamento e avaliação de desempenho, até a manutenção- do equilíbrio interno dos valores
s~lariais. Também é preciso considerar, nesta equação, os
salários que são pagos pela iniciativa privada aos trabalhadores
que exeréem ftiriçõCs similares ás dos servidores pú-blicos.
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Quando falamos em equilíbrio interno dos valores salariais, é evidente que nos_ __cstamos reportando .à questão da
isonomia, que se tornou velha, não_muito discu_ti_da, nem sem-

pre bem entendida por todas as partes envolvidas nas penosas
discussões que o tema costuma provocar.
A Constituição garante.~ ~da um dosJ~od~rc;.s o_ estabelecimento dos sálários de seus funcionários_.- Portanto, torna-se
muito difícil, na questão da isonomia, determinar quem deve
ganhar i_gual a quem~
O equilíbrio externo dOs--valores salariais se refere ao

mercado de trabalho, que _deveria ser, também no Serviço
Públíco, o nO_rte a oficp.tar a- dCfinição dos valores a pagar.
Do contrádo, Sr. Presidente, como manter a serViço- do Esta~
do, por exemplo. o pesquísador e o cientista qUe -reCebem
quase 1/3 do que paga a iniciativa privada a um de seus colegas
de igual nível de conhecimento e de experiência? Poderíamos aqui citar uma série de exemplos do esvazia~
mente do Sê"'rviço Público diante dessa ofen.siVa, inuifõ- il"atural,
da iniciativa privada de recrutar dele os seus melhores quadros,
os_seus melhores valores~ Falo do exemplo da SUDENE;
eu poderia falar de tantos outros exemplos que temos a respei~
to desse descompasso que existe_ hoje entre o Serviço Público
e a iniciativa privada.
Mas não quero, de maneira nenhuma, desviar a atenção
da questão salarial. Quero dizer que é predsõ que- se pague
realmente um salário digno aos funcionários públicos. E preciso que se lhes dê condições para que exerçam de maneira
eficaz o seu dever.
Mas o que pretendo, sobretudo, com esse modesto pronunciamento, é pedir a atenção dos Srs. Senadores, diante
da greve que ainda se prolonga, hoje, para o tremendo prejuízo que causa ao País a improvisação com que se tem CnJreri-tado essa _questão. A parcialidade das soluções apontadas e
até inesmo a falta de abrangência e de profundidade na análiSe
de alternativas de solução, tudo isso só tem- prejUdicado os
debates sobre a questão.
É preciso compreender que um País como o Brasil já
deveria saber como administrar os seus rec:lú~ó~s--hurnanos.
A iniciativa privada nacional há muito aprendeu a se socorrer
de profissionais especializados, na solução de seus problemas,
pois sab~. por experiência prõprla, que a improvisaçã-o e o
amadorismo, em última análise, levam à perda de competitividade e à queda da qualidade do pro-duto ou do serviço.
Levam, enfim, ao desestímulo e ao prejuízo.
Lamentavelmente, continuamos marcando passo nessa
questão, improvisando soluções, diante de greves que trazem,
realmente, prejuízos-, em última análise, para o-serviço público
no Brasil.
Os empresários descobriram, há muito_ tempo, que não
existe despesa na aplicação de recursos e_ desenvolvimento
de pessoal. Todos sabem que esses dispêndios são _custos de
investimentos.
Portanto, SL .Presidente, Srs. Senadores, temos nesse
caso um retrato de que essa improvisação- nas s_oluções da
questão de pessoal no Brasil não pode continuar. Temos -que
enfrentar esse problema. São muitos os desafio.s com que
se deparam o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e o novo Ministro da Administração, General Romildo
Cailhim; são muitos os_des_afio_s que ambos estão enfrentando
nesses poucos dias cm que assumiram as suas Pastas.
Gostaria de deixar este apelo, Sr. Presidente, Srs_. Senadores,_ para que se regularize essa situação. Há mesm_o_ uma
insegurança; uma indefiniçãO a reSp-eito de quando se vai pagar
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essa-diferença relativa ao último aumento concedido aos servidores públicos. Eles ficam questionando sobre quando receberão essa diferença,:-Tal situação só leva ao desestímulo; tudo
leva a que o Serviço-Público no Brasil cada vez mais cõittinue
acusando distorções. ..
.
Esse o apelo que eu queria deixar registrado, Sr. Presidente.
· ····
··Durante o discúrso da Sr: Gafibaldi Alves FilhQ,
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, qui fFiJCüpdda pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1~ Vice-Presidente.
O~ SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Concedo
a palavra ao nobre _Senador Odaçjr Soares._(?ausa,} __
S. Ex~ não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT c_ SP. Pronuncia o
seguinte discurso~ Sem revisão do or_adür) -Sr. Presiçl.en_te,
Srs. _Senadores, o jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão,
anundóu qUe o Presidente Itamar Franco estaria designando
um novo Ministro de Estado, um Ministro Extraordinário,
Senador desta Casa, Irapuan-Costa Júnior, Líder do Partido
Popular.
COm todo o respeito ao Líder do Partido Popular. gostaria
de inanifestar a minha estranheza por esse anúncio. Não existe
hoje o MiniStério Extraordinário. Qual seria a sua finãlidaçie?
Informou a Rede Globo que se trataria de um Ministério-para a importação de remédios, viSaridO à -área sOciaL-- --- -A valia até como importante chamar a atenção do GOverno sobre tal assunto, antes que haja conclusão da decisão,
porque, realmente, parece muito pouco usual. Se o Presidente
hamar Franco efetivariien.te -apresenta; por-intermédio do Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, corte de despesas não essenciais para equilibrar õ Or"çã.mento_ da União,
como.justifiCar a criáÇão-ao Ministério" Extraordinário, cujo
objetivo, em termos da administração pública, obviamente
pode ser realizado pelos Ministérios hoje existentes? Seria
-Siritplesmente uma questão de _estar acomodando os partidos
políticos que apóiam o Governo, pois tais partidos políticos
não o estão apoiando com urna visão maior de defesa do
interesse:. p"úblico que não Seja simplesmente a -designação de
pessoas para cargos no miniStério e na administração -pUblica
em geral.
Criar-se um Mini~tério E:;tetraordinário para a simples finalidade de compor forças políticas é diminuil: o conc~ito da
administração pública -e n:ão defender o intel-esSe público.
Se a criação do MiriistériO Extraordinário for somente
para essa finalidade,_então, é melhor que haja maior reflexão
a respeito. Eu sugeriria, inclusive, aos Membros· do Partido
Popular, às demais Lideranças e aos demais Senadores de
todos __ os partidos que façam com que o Governo veja que
esse é um caminho muito estranho.
Imaginem V. Exa& um Ministério SifujJiesmente pãta importar remédios, para realizar programas da área s_ocial, se
já existem os Ministérios do Bem-Estar Social, da Previdência
Social, do Trabalho e da Saúde. Não iria criar certa confusão
administrativa esse tal Ministério Extraordinário?
Eu convidaria os _Senadores da Partido Popular a pensarem bem sobre o assunto antes de conclamarem no sentido
de terem mais um ministro,- ou- mais oUtros ministros. Isso,
realmente, é urna diminuição do que poderia ser considerado
bom-senso, racionalidade no âmbito da Administração Pública.
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Outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente e Srs.
que todas as mortes são resultados de confrontos armaSenadores. Dia 5 de junho próximo é Q_ Dia Mundial do Meio·
dos, as _evidências indicam que isto não é a realídade.
Ambiente. Em especial, nesse dia, estaremos rememorando
As autoridades tanto dos Estados quanto do Governo
que há cinco anos estamos sem Chico MeOdes, assassinado
Federal devem exigir, no sentido de controlar esses
·
em 1988.
abusos.
Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, lembreMas, depois dO massacre dos presos_ na Casa de
mo-nos que estão foragidos, desde o dia 15 de fevereiro de
Detenção, em São Paulo, ocorrido em outubro de 1992,
1993, aqueles que já foram julgados e condenados pelo crime
as autoridades afirmain- que o número de mortes dimida morte de Chico Mendes. O mandante Dar li Alves da Silva
nuiu consideravelmente."
e o seu filho, Sr. Darei Alves_ Pereira, comprovadamente responsável pelo assassinato de Chico Mendes, evadiram-se da
Da edição de hoje da Folha de S. PaulO consta:
prisão Rio Branco no dia _15 de fevereiro de 1993.
"Anteontem_às llh, enquanto a entidade de direiÉ importante que o MiniStério dã Justiçã e a Polícia Fedetos humanos Americans Watch divulgava os-números
ral, em colaboração com instituíçõeS--internàeioriais co·m:o~-a
da violência policial emSão Paulo, um grupo- de 680
Interpol agilizem a busca e aprisionamento dos assassinos de
presos da Casa de Detenção, no Carandiru (zona norte)
Chico Mendes.
promoveu um motim. A rebelião culminou no espan-caSr. Presidente, Srs. Senadores, nes1a semana foí divulmento _de de tentos, na noite de anteontem, comandado
gado o relatório da Americas Watch e do Núcleo de Estudos
por agentes Penitenciários. Segundo o delegado titular
da Violência, da Universidade de São Paulo, que se constitui
da 9~ DP, Carmina Pepe, 51 presos passaram pelo exaimportante estudo sobre a violência policial urbana no Brasil.
me de corpo delito até às 21h30.
Aborda as mortes e as torturas pratica-das pela polícia, em
São Paulo e no Rio de Janeiro, de 1987 a 1992.
Por volta das 12h de ontem, os presos do Pavilhão
4 exibiram das jaOelas de suas celas faixas em -que
Esse relatório ·retomol:l as questões e os- problemas aborpediam socorro à imprensa. A visitação foi liberada
dados há cinco anos pela obra Violência Policial no Brasil:
Execuções Sumárias e Torturas em São Paulo e no Rio deaos jornalistas e o que_se seguiu foi um roi de acusações
contra os agentes penitenciáriõs._"Eu tive que espancar
Janeiro, publicada em 1987. O estudo, re~lizado pela Americas
alguns presos mesmo, isso iria virar um outro massacre,
Watc~ em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência,
tive que bater mesmo", admite João Avaré, carcereiro
da Universidade de São Paulo, avalia e analisa a atual situação
que comanda a vigilância do Pavilhão 4. "Se não fosse
das torturas e mortes cometidas nos Estados de São Paulo
essa surra, isso aqui iria virar um novo massacre", afire Rio de Janeiro, inclusive através do exame de alg1,1ns ~asos
mou."
específicos relatados em 1987.
O relatório, do qual transcrevo a seguir alguns trechos,
foi escrito por Paul Shcvcni e editado por Paulo Sérgio" PinheiNão se pode admitir; Sr. PreSidente e Srs. Senadores,
ro, Professor da USP.
·
· que o Estado, tendo sob sua guarda detidos que fOram condenados a pagar pelo seu crime de acordo com a lei, não se
"A investigaçãO conjunta chegou à conclusão de
disponha a resguardar os direitos dessas pessoas que estão
que tanto as autoridades de São Paulo quanto as do
cumprindo as suas penas.
Rio de Janeiro têm buscado controlar os problemas
O número de civis mortoS _·em ·açõe-s aa PolíCia nlilitar
dos maus tratos e torturas de suspeitos em estabeleno Estado de São Paulo teve a seguinte evoluÇão a partir
cimentos policiais. Este tipo de àçãO tem sido levada
de 1987:
a cabo em São Paulo em grande parte pelo JudiciáriO,
1987,305 mortos; 1988, 294; jg89, :532; 1990, 585; 1991,e no Rio-de Janeiro pelo Executivo-. -o sUcesso-dessas
1.074; 1992, 1470, incluindo os 111 presos mortos na Casa
iniciativaS é de difídl aferição, toas fita Claro que ao
'
··
de Detenção em outubro de 1992.
menos o problema da tortura tem decaído nos últimos
Ao examinar estes· dados, chamo a atenção para o projeto
cinco anos."
de lei do Deputado Hélio BiCU-do, que visa a mudar o Código
É ifiipottante,"pois, que continuem as autoridades de-Penal Militar, aprovado na Câmara dos Deputados e tramiambos os Estados com essas iniciativas~·-·-_ _
tando agora no Senado. O objetivo desse projeto é promover
"Por outro lado, o problema dos assassi':!atos pratiuma mudança no sistema de justiça militar, de forma a evitar
cados por grupos informais vigilantes, também chamaa proteção indevida proporcionada aos pOliciais e mesmo -o fi- ·
dos de "grupos de extermínio" ou ''justiceiros", conticiais ·mi}itares envolvidos nesse tipo" de delito. Daí por que
nuam a existir nos dois Estados. Investigações oficiais
a necesSidade de se rever a forma segundo a qual a justiça
militar é realizada em tais situações.
têm revelado que policiais, fora de ServiçO. participam
com freqüência -desses grupõs, qüe eStãO Jfiuftas vezes
Muito obrigado.
ligados aos assassinatos_ de menores. As autoridades
O _SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
têm buscado processar policiais qtie participam destes
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
grupos, mesmo sabendo que as investigações--que comprovem essa participação são extremamente difíceis.
O SR. MÁRCIO LACE:ll.I)A (PMDB -MT. Pronuncia
As mortes por policiais militares effi serviço no
o seguinte discurso.) -Sr. Preside!J.te, S-r» e Sis. Seriadore_s 1 Estado de São Paulo continuam_ a ~s~r um problema
no iníCiO da década dos cínqüenta, foi deflagrada uma grande
para os direitos humanos. O número de mortes aumencampanha popular, como jamais se viu ou"tra igual no Brasil.
tou nos últimos anos, e aparentemente a Polícia Militar -- Profissionais liber~is, políticos, estudantes, militares, oper_ácontinua a agir de forma a eliminar pessoas considerios, todos irmanados mim úníCO ideal: garantir Para os-brasiradas indesejáveis. Mesmo que a Políciã. Mi1itar afirme
leiros o monopólio estatal do" petróleo. Como resultado dessa
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vitoriosa campanha, foi criada a Petrobrás, pela Lei n"
2.004/53, a partir de um substitutivo apresentado pelo Deputado Euzébio Rocha.
.
2. Alguns dispositivos da Lei o' 2.004/53 foram incorporados à Constituição de 1988, alçando à categoria de preceito
constitucional o monopólio estatal da pesquisa e lavra das
jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos líquidos e gasosos~ a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, a importação e exportação desses produtos, o transporte marítimo
do petróleo de origem nacional e de derivados de petróleo
produzidos no-País e, ainda, o transporte por meio de condutos
de petróleo bruto, seus derivados_ e gás natural.
3. No correr do tempo, a Petrobrás, executora deste
monopólio, vem cumprindo sua missão a contento, com o
esforço e a dedicação de seus empregados, nem sempre bem
compreendida pela populaçáo e corretamente avaliada pela
chamada "grande imprensa". São expressivOS os- resUltados .
alcançados na prospecção e exploração de petróleo, especialmente na costa brasileira, o que mereceu o reconhecimento
internacional, através do prêmio recebido da Off_sbore Technology Confercnce como a primeira do mundo em desenvolvimento tecnológico no ai"ro de 1992.
---4. Por outro lado, que está impedindo a Petrobrás de
se lançar num programa agressivo e determinado de construção de dutos por todQ o Brasil? Os dutQS até hoje construídos
limitam-se a interligar refinarias e terminais,-êo"ridU-iirido, erii-sua quase totalidade, petróleo bruto e gás natural.
5. Enquanto iss_u, a grande maioria dos derivados de
petróleo, os combustíve_is de que tanto depende nossa econon;tia, continuam a ser transportados por via ferroviária e;majontariamente rodõviãriã. Enquanto_ nos Estados Unidos da
An;térica a partiCipaçáo do transporte de derivados por dutos
oscila em torno de quarenta por cento, no Brasil essa participação é de apenas 7% (sete por cento).
6. Os custos do transporte rodoviário e do ferroviário
s~o, aproximadamente, oito vezes mais caro_s do que o dutoviáno. A segurança deste, infinitamente m-aior. Estudos internacionais comprovam ser o transporte dutoviáriõ~_Superior, do
ponto de vista ambiental, porque:
_
___
-elimina o risco associa-do a_aCidetites de tráfego e subseqüente vazamento de inflamáveis;
-elimina a emissão gasosa dos veículos e pequenos vazamentos durante a carga, transporte e descarga dos produios;
-reduz a necessidade _energética.
7. Por outro lado, o const~mo de die_sel _n_o.Jransporte
rodoferroviárfo é -um dos principais fatores d_e desequilíbrio ·
da matriz energética nacional, com as inegáveiS conseqüências
na estrutura de refino, que nos leva a importar mais petróleo
para se obter óleo diesel suficiente.
8. O mais surpreen-dente é que tudo iSso oCorre numa-~
área em que a Petrobrás atingiu o apogeu de suas téCnfcãç
de construção, lançamento e operação e onde seus técnicos
lograram atingir expressivas vitórias e realizações. Nossa vida
de lutas pelo desenvolvimento da região Centro-Oeste nos
levou a conhecer e nos aprofundarmos nes_s_e assunto, tão
desconhecido da maioria dos brasileiros.
9. Estamos acompanhando, com especial atenção, ocaso do poliduto Replan-Brasilia. Partindo da Refinaria de Paulínea, esse duto, quando construído, garantirá, com segurança
e a menores custos, o abastecimento de deriyados de petróleo~
inclusive GLP, c álcool ao Triângulo Mineiro, à região sul
de Goiás e à Capital Federal. _Em suas ramificações, já -~stá
projetado o poliduto Goiânia-Cuiabá, estendendo ao meu Es':"
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!ado todos e.ss.es beneflcios. A taxa interna de retorno do
investimento atinge 54% (cinqüenta e quatro por cento) ao
ano. Incluído no Plano de Ação do Seto.t; Petróleo, des9-e
1987, a Petrobrás, ciente de seu dever para com a Nação
Brasileira, vem desenvolvendo ingentes esforços para sua concretização.
-- 10. Esta não _é, contudo, a voritade dos que colocam
seus interesses pessoais acima dos interesses nacionais-. Esta
-não é a vontade dos que lucram quantias absurdamente alta,.s
transportando combustíveis, danificando ainda mais nossas
já deterioradas rodovias-e pondo em risoo. todo o ecossi.stema .
da l-egião por onde trafegam. Esta não é a vontade .dos que
pretendem "engessar" a Petrobrás, para acusá-la,depois, de
ineficiente e lançar-se, como abutres, ao património que pertence ao povo brasileiro. Esta não é, fina_lmente, a vontade
dos inimigos da Pátria, para quem não interessa a confiabilidade do sistema de abastecimento da própria Capital Federal, com todas as implicações daí decorrentes, inclusive do
ponto de vista da segurança nacional.
- 11. A ação nefasta desses grupos já conseguiu fazer
com que a dotação neCessária ao empreendimento fosse retira-da do Orçamento da União para o ano de 1991, atrasando
em um ano. sua construção. No ano de 1992,_foi necessária
ação preventiva de nossa parte e de outros companheiros
de bancada para que não se repetisse o feito.
12. Foi no ano que findou que os técnicos da Petrobrá_$,
com__a_c_os.tumeira_ competência, iniciaram as negociações _coni
os proprietáiios das terras por onde passará _o duto e con_çluíram o processo de licitação. Numa concorrência pública internacional, da qual participaram 28 (vinte e-oíto) empresas nacionais e estrangeiras, foram selecionadas as ve_ncedoras. Ten_:_
tou-se ariular a concorrência, através de notfcias ''plantadas"
em jornais sobre pfêtensãS "irregularidades" - não conseguiram. O Tribunal de Contas da União executou demorado
levantamento. chegando à conclusão de que o processo foi
nonrial~ transparente e_ at_endeu às exigências legais.
13. Apesar de tudo, a obra não se inicia! Que interesses
insistem em retardar empreendimento de. que o Brasil tanto
necessita? Qual Serã a·-próxima artimanha a ser usada para
impedfr que a Petrobrás illicie a obra, já licitada e com dotação
suficiente·no Orçamento da União? Até poucas. semanas, a
Dlieforia da Petrobrás r,ão havia sido mudada, permanecendo
a mesma do "Governo" Collor. A Diretoria atual e o Sr.
Ministro daS Minas e Energia têm de se posicionar urgentemente sobre esse a.ssunto tão. importante.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~s) ~-Concedo
a ~a_l~vra ao nobre Senador Lourival }3.aptista.
O SR. LOURIV.A.L BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia
o seguinte discurso._) -:-Sr. Presidente, Sr'"" e Srs. Senadores,
a Assembléia Legish:~tiva de Sergipe, em solenidade realizada
no d.i..a 27 de maio último, outorgou o título de Cidadão Sergipano a uma das mais' expressivas figuras do mundo juridico
pelos relevantes serviços prestados à nossa democracia e pelo
grande destaque e projeção que vem dando ao Ministério
Público nas novas atri.buições previstas na nova Carta Magna:
O Dr. Aristides_ Junqueira, Procurador Geral da República, ao receber o título de Ci~adão Sergipano, fez importante
pronunciamento em que ressaltou as funções priricipais do
Ministério Público e fez, como ele próprio denominou, "uma
reflexão em voz alta" sobre os novos conceitos da instifuição
fixados pela Constituição de 1988, "O Ministério Público Federal baSeia sua atuação numa tríplice defesa da ordem jurídi-
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ca, do regime demo_crático e dos direitos sociais ou individuais
considerados indispensáveis.", enfim, ctepois da criaç-ãO da

Advocacia Geral da União, ficou o Ministeno Público livre
para o cumprimento da própria defesa naci6i13.l.
Em Sergipe, cuja visita foi pieStigHiôa pelo Govenlã.dor
João f\.lves Filho, parlamentares, Secretários de Estado, mem-

bros do Poder Judiciário, entidades de classe, procuradores
e destacadas figuras da sociedade sergipana, tendo recebido,
também, o Colar do Mérito Tobias Barreto, a maíO-i-cOnienda
do Ministério Público de Sergipe.

Durante sua visita ao Estado, lembrou o Dr. Aristides
Junqueira, que "só através do caminho da lei é que será fe-íta
a verdadeira liberdade" e que, tornando-se nordestino, não
poderia "ter outro sentlritento ·a rlão ser-o de unidade nacional
para que o País possa Crescer cumprindo a sua Constituição".
·~Desta tribuna do Senado, Sr. Presidente, quero congratular-me com a Assembléia Legislativa de Sergipe e com o Ministério Público do Estado, na pessoa do Dr. Paschoal Nabuco,
Procurador Geral de Justiça do Estado, pela significativa homenagem que prestaram a este homem público que tem se
mostrado tão íntegro, corajoso C um defensor intrpnsigente
do direito, da lei e da ordem, requisitos indispensáveis para
a democracia e para a vida nacional.
Lamentei não estar presente à solenidade, pois, quando
dela tomei conhecimento, acabava de chegar do exterior, tendo vários ·compromissos anterlorrii<::Iite-assumidos para aquela
mesma ocasião.
- · -Finalizando, peço a transcrição com o ineu pronuncia~
mento, dos seguintes artigos publicados na imprensa sergipana: "Procurador diz que Ministério Público deve agir com
isenção", Junqueira é cidadão sergipano" e João prestigia
entrega de colar", Jornal da Manhã, edição de 28 de maio
de 1993.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO

Jornal da Manhã- Aracaju, Sexta-feira, 28 de maio de 1993

Política
PROCURADOR DIZ QUE MINISTÉRIO
PÚBLICO DEVE AGIR COM ISENÇÃO
O Procurador-Geral da República, Aristiaes· JUnqueira,
disse ontem em Aracaju que o Ministério PúbliCo não deve
ser subserviente ao governo, mas abrir suas portas à sociedade.
"Os procuradores devem ser delicados no trato com as autori~
dades governamentais, mas rlão devem permitfr iinifuidades
para não inibir a ação do Ministério Público", definiu. Segundo Junqueira, os códigos judiciários brasileiros· prevêem o
impedimento de juízes e procuradores sempre que for comparada a intimidade nas relações entre eles e membros do governo.
Ao falar sobre as funções do Ministério Público na Assembléia Legislativa, o procurador Aristides Junqueira fez uma
"reflexão em voz alta" sobre os novos conceitos da instituição
fixados pela Constituição de 88. ''O Ministério-Público -Federal
baseia sua atuação numa tríplice defesa da ordem jurídica,
do regime democrático- c dos ·direitos sociais ori individuais,
considerados ir.Jispcnsáveis'', ensinou Junqueira:- •'Foi também na Constituição quem criou a Advocacia-Ger3l da União,·
libertando o Mini3tério Público para o cumprimento da defesa
nacional".
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Embora reconhecendo que o fato mais importante na
reformulação do -Ministério Público pela COnstituição eni vigor seja a defesa do regime democrático, o Procurador-Geral
da República procurou ampliar o entendimento sobre os limites de sua atuação hoje no país. "Os instrumentos do Ministério Público não estãO resumidos à ação penal". A Constítu~ção alargou sua competência e permitiu que o mesmo intervisse nos crimes cometidos contra o património público, o
meio-ambiente ou prejudiquem os consumidores.
Na visão de Aristides Junqueira, Ministério PúbliCO- é
uma ponte entre governantes e governados. "Acho que o
Ministério Público não deve perder tempo examinando pilhas
e pilhas de processos, mas deixar claro que a sociedade deve
ser consciente de seus deveres e obrigações, mas também
çJe seus direitos. Defendemos o patrimônio público, para que
a sociedade sinta que é possível fazer essa defesa e se organize
para defender seus direitos, sem p-recisar da nossa ajuda",
afirmou Junqueira, que vem estimulando entidades não-governamentais.
Ele também defendeu ontem logo após a sua palestra,
que a Escola Pública deve ser ressuscitada para reassumir
seu papel importante na formadOra dO pensamento bra-sileiro.
"A Escola Pública praticamente morreu e -é preciSo "urgentemente ser ressuscitada", defendeu o procurador. Ele abordou
o tema a partir dos questionamentos dos deputados Basco
Mendonça, PMDB, e Pedro Firmino, PDS, sobre isonomia
para o professor público.
JUNQUÊIRA É CIDADÃO SERGIPANO.
O Procurador da República Aristides Junqueira Alvarenga foi homenageado ontem em sessão solene da AssemM
bléia Legislativa que lhe outorgou o diploma de Cidadão Sergipano, por relevantes serviços prestados à demo~racia e ao
Brasil.
Em sessão presidida pelo Deputado Ivan Leite e prestigiada pelos integrantes da magistratura sergipana e pelas mais
represe-ntativas autOridades, como o Vice-Governador José
Carlos Teixeirã; representando o governador João Alves, o
presi-dente do Poder JudiC-iário, 'desemb-arga-dor Aloizio
Abreu, o Deputado Federal Cléonâncio Fonseca, DOm Mario
Morelli. bisco da Diocesse de Duque de 8axias, representantes da Capitania dos Portos e da Polícia Militar, o vice
cônsul da França, o ex-governador Antônio Carlos Valadares,.
secretários de Estado e vereadores, o homenageado conheceu
as mais variadas personalidades da vida sergipana.
Coube ao deputado Renato Brandão (PT) a incumbência
de fazer a saudação ao novo cidadão sergipano, o que fez,
destacando inicialmente a eficiente ação diante do caso do
ex~Presidente Collor, seus auxiliares e amigos mais próximos,
passando pela defesa intransigente dos interesses dos consumidores, sua luta pelo fim da impunidade, sua preocupação com
as questões relativas aos direitos humanos, sua vigilância inM
cansável para que o poder público não extrapole os seus limites
constitucionais, enfatizando seu brilhantismo profissional.
O Procuradór-Ge'ral da República, Aristides JuÔqueira
ao receber ontem o título de Cidadão Sergipano na Assembléia
Legislativa agradeceu a todos os deputados acrescentando que
"a hom~I?-agem tin~a um grand~ signific.ado porque _era a priM
meira vez que recebia um título de cidadão e coincidentemente
no Estado de Sergipe onde a liberdade é pregado em sua
bandeira como na de Minas Gerais".
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O procurador lembrou que só- através do caminho da

lei é que será feita a verdadeira liberdade e naquele momento
estava sendo homenageado o ministério público da União.
"Tomando-se nordestino cu nãu p-osso ter outro sentimento a não ser o de unidade naçi.onal para que o país possa
crescer cumprindo a sua Constituição", frisoU Aristides Junqueira.
Por tudo isso -. continuou- o procurador, tornando-se
sergipano eu me sinto mais brasileiro e e..-;tendo este título
a toda instituição do ministério público.
JOAO PRESTIGIA ENTREGA DE COLAR
O Governador João Alves Filho prestigiou ontem, a e'ntrega do COlar do MéJítO Tobias Barreto; outorgado ao PrOCurador-Geral da Rep-ública, Aristides JUilqUeira Alv<iienga,
maior tólhehda do_MiniStéi'fQ Público_de_Sergípe; Na ocasião,
o go_vernador asSinou o ato de sanção. da lei çompleffientar
que adapta a legislação do Ministério Público sergijntno· aos
preceitos da Lej Otgãt11C·á--do Ministedo Públic9 Naç:ional,
e inaugurou também, a_~ reformas realiz:i_das rio sexto andar
do prédio- Walter Franco, onde funciOna q MinistériO Público
de Sergipe, que leva o nome de '"Pavil_hão Qov~çna9_or Jofi9.
Alves Filho".
. .. .. . ..
··- . _
O Procurador-Gúat·da RCpúblic3.; Aristídes Juilcjüeira,
afirrilOU; -que recebeu a homenagem com naturalidade_, e a.
parte que lhe toca, já que ela foi extensiva _a to.d_o_ o__Ministério
Público do Brasil, serve de estímulo para que possa continuar
sendo o Ministério Público que qU.isêrárrt e sonharam. Ele
recordou-~e dos seus 25 anõS de carreir~, _in~Cia<!os coqto Promotor, no Estado de Goiás e rendeu uma homenagem especial
ao seu colega procurador josé Pereira da Costa.- . O Pi"ócuráclor-Geral dç J~stíça, Pa~icOal N3.Quc_o_I)_'Á.vj_l_<;t~
enfatizo v.~ que o nome do procurador ·geral da Re-PúbtfCâ,
ArisfidesJunqueiri, foi"aprovaâo por unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça para receber a maior comenda
do Ministério Público de_ Sergipe, por conta da sua conduta
retilínea, na defesa lriti"ansígenfe-das i~stittiições demo-cráticas
e do Ministério Público. o-presidente da AsSociação Sefgíp"ãna
do Ministério Público, promotor Eduardo Matos, também
fez uma saudação ao homenageado e agra~ece~ ao Governador João Alves Filho o apoio que deu_àS rc_fo_r_mas_Jís_icas _
realizadas no prédio- do MP, facilitando assim, o seu funcionamento, numa demonstração de espírito público e devoção
ao estado democrático.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..,. Concedo
a palavra ao nobre Senador Nels_on_Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -"- SC:- Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr..s e Srs._:_-Senadores,
nesses últimos dois meses, as entidades que representanf os
agricultores e os trabalhadores rurais brasileirOs têm Contactado os membros do CongreSso NaciOnal mais ídC:.ntificados
com o setor rural para alertá-los sobre a difícil _situação em
que se encontra o setor agrícola nacional e para pedir o urgente
engajamento do Poder Legislativo na busca de soluções defini----tivas para a agricultura em nosso País.
Após_ aguardar inutilmente que as autoridadeS governa-mentais do setor cumprissem suas promessas formais "de divulgação das normas de comercialização c liberaçãQ de recursos
para o ·corrente ano, as lideranças nacionais da Frente Ampla
da Agropecuária decidiram definir formas de ação conjunta
capazes de pressionar o Governo a cumprir a Lei Agrícola.
Com esse espírito, em marçO passãdo-, as lideranças agrícolas

Quinta-feira 3

5079

de cinco Estados (Rio Grande do Sul, SaQta Catariria, Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul) r~uniram-se cm CuriÜba
para repetir um ato que se tornou rotina nos últimos anos
: solicitar ao Governo que liberasse recursos para plantio e
comercialização de safras.
A Sociedade Rural Brasileira, a_ Organização das Cooperativas Brasileiras e a Confederação Nacional da Agricultura,
entidades organizadoras do movimento, COnseguiram levar
a Curitiba quase 200 llderes rurais, de federações de trabalhadores, organizações de cooperativas c secret_arias de agricultura de diversos Estados da Federação, Ao (inal dos debates,
as entidades aprovaram a .. Carta de_Curitiba" e o."Manifesto.
do Campo.,, em que pediam mais cOerência do Governo na
condução da política agrícola brasileira.
Esse evento foi realmente da maior jmportâncía, neste
ano de 1993, sr~ e Srs. Senadores. Ele marcou o início de
uma ampla mobilização dos agriculto_res, que_sc estendeu por
diversos Estados, ganhou o expressivo apoio dos governadores
do Rio Grande do .Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do
Mato Grosso do Sul, e (ez com que, concretamente, o Presidente_ .da República e todo o País tomassem conheci_mento
dos graves problemas enfrentados pela agricultura brasileira.
-~Em 24 de março, o Presidente da Confederação Nacional
da Agricultura, Antônio Ernesto Wemer de_.S:alvo-, expôs diretamcntc ao Preside1;1te Itamar Franco a_ dramática Situação
vívida pelos agricultores, que vinham sendo obrigados a vender a atual safra de verão 30% abaixo do preço mínimo porque
o Governo não estava financiando a çomercialização de produtos básicos, corno determina a lei do custeio agrícola.
Para se ter uma_ idéja da situação hoje, Sr. Presidente.,
etn meu Estado, Santa-Catarina, por exemplo, a área plantada
de arroz_ é de aproximadamente 149.000 hectares, que produzem cerca de 700.000_ toneladas. Até 30 de abril continuará
a haver uma defasagem de 13% do preço mínimo de
Cr$248.000,00 paia os Cr$215.000,00 do preço de mercado
para sacas de 50 Kg. A partir de 1'·' de maio o preço mínimo,
reajustado pela TR. passará a ser de Cr$318.'::>39,00, ampliando novamente a defasagem. Segundo técnicos do setor, a
recuperação do preço para o agricultor só deverá ocorrer. a
partir de junho.
·
O Presidente Itamar Franco, ao receber as lideranças
do setor agrícola, em março, confessou estar envergonhado
com toda aquela situação e anunciou a abertura de créditos
no valor de 3,5 bilhões de dólares para -a Comercialização
da safra agrícola de verão e de 300 milhões de dólares para
o custeio da safra de inverno.
Felizmente, o Presidente da República tem se mostrado
sensível ao apelo do setor e tem demonstrado pretender dar
à agricultura um tratamento privilegiado em seu Governo.
Porém, é preciso que fique claro que, assim procedendo, Sr""
e Srs. Senadores, o Pre_sidcnte não e~tava fazerdo fav_pr algum.
É preciso que fique bem claro que os nossos produtores rurais.
sobretudo os pequenos e médios produtores, estão apenas
solicitando que se cumpra urna lei que vigora há quase 17
anos_,
Desde dezembro de 1966, Sr. Presidente, o Decreto-Lei
nn 79 atribuiu à União a responsabilidade pela instituição- de
normas para a fixação de preços mínimos e -execução- das
operações de financiamento c aquisição de produtos agropecuários através da PGPM - Política de Garantia de Preços
Mínimos. Esses preços mínimos desempenham um papel importantíssimo na estimulação da expansão da oferta de produtos agrfcÕlas, no País. Eles reduzem a incerteza dos produtores
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reram ano passado no Sul do País, devidos à diferença entre
quanto aos preços futuros e_, durante a safra, atuam como
um seguro de preço, garantindo ao produtor uma renda mínf-- o preço de mercado e o preço mínimo.
Parece não ser exagero afirmar que, há mais de cinco
ma para sua produção. Os pequenos produtores e as ·coopeanos, nossa agricultura não oferece lucros verdadeiramente
rativas são os que mais- precisam contratar Empréstimos do
compensadores. As condições de financiamento oferecidas,
Governo Federal- EG_F- para custear o plantio, pois assim
baseadas na TR, estão afugentando dos bancos muitos agricul~
podel]l ter garantido o preço mínimo.
tores. Houve uma redução de cerca de 30% na contratação.
E necessário, entretanto, que o dinheiro chegue às mãos
de créditos de custeio no_ segundo semestre de 1992. Muitos
do produtor no momento certo, Sr. Presidente. Sem isso,
pequenos proprietários rUrais são obrigados a vender seus
a realidade é dramática em determinadas épocas do ano. Com
produtos a preços que não cobrem os custos. nem são suficieno avanço da colheita da $afra de grãos, os preços- caem muito.
tes para saldar os empréstimos de custeio, muitas vezes liberaO atraso da liberação dos empréstimos tem sido motivo de
dos com atraso. Outros ficam com a safra inteiramente penhopreocupação até mesmo para os té-cnicós do governo, pois
rada, inadimplentes, ameaçados de confisco, e sobrevivendo
a renda do setor agrícola, que é formada no período de safra,
com enorme dificuldade.
acaba sendo aviltada pela falta de instrumentos de crédito
Além disso, S~ e Srs. Senadores, não se pode esquecer
capazes de dar suporte aos ·preços.
que a ausência de uma política mais consistente para o setor
S~ e Srs. Senadores, há ainda um outro dado a agravar
tem propiciado, nos últimos anos, um nível de desemprego
a situação dos agricultores brasileiros, para o qual gostaria
jamais Visto, e coi:Itribuído intensamente para o êxodo rural
de chamar a atenção, neste momento. Não bastassem os proe o conseqüente inchaço das nossas grandes cidades.
blemas rotineiros, os· nossos produtores vêm sendo obrigados
Sr. Presidente, prejuízo não é a· recompensa que merece
a enfrentar uma situação nova e preocupante nas duas Ultimas
um setor que, no ano de 1992, gerou excedentes de milho,
safras: a entrada de produtos oriundos dos países do Mercosul,
arroz e feijão, totalizando mais de 4 milhões de toneladas.
com aliquota zero e livre de quotas.
Um setor que possibilitou matéria-prima sUfiCiente para dar
O OGoVêtno brasileiro, respeitando os acordos assinados
emprego· a muitos outros setores: transportes, serviços, agroinentre os países integrantes do Mcrcosul, abriu o nosso mercado
dústria, contribuindo imensamente para reduzir o impacto
à importação de produtos-da Argentina e do Uruguai. Porém,
da impiedosa recessão que arrasa o País e que, além de tudo,
Sr. Presidente, não houve por parte das nossas autoridades
ainda garantiu 28% das divisas obtidas pelo Brasil, com expora necessária preocupação em viabilizar o setor de produção
tações superiores em 15% às de 1991.
nacional. Não houve harmonização com o_s outros países no
A agricultura é uma atividade que envolve muitos riscos,
que se refere aos inSrimos agríColas, por exemplo. Com isso,
por ser mais frágil, sujeita a pragas e -a- variações de todo
nossos produtores pagam insumos muito mais caros; tendo
tipo : de clima, de solo, de água, muitas delas totalmente
um custo de produção maior do que o dos pafses vizinhos.
fora de controle. Além disso, muitos de seus produtos têm
Hoje, Sr~~ e Srs. Seiladores, existe no Brasil uma situação - uma oferta concentrada no tempo e precisam ser comerciatípica de sobrcoferta de produtos como arroz e milho, por
lizados, sob pena de perdas irreversíveis. Por esse motivo,
exemplo. Para se ter urna idéia, a Argen~ína: pOSsui um exceas autoridades governamentais precisam -dar um tratamento
dente de 6 milhões de toneladas de milho e esse milho portediferenciado a esse s_etor cujo excelente desempenho tem imn.ho está chegando aos Estados do Nordeste a um preço mais
pedido que o País tenha um crescimento negativo, estando
baixo do que o milho produzido na Região Centro-Oeste.
prevista, para este ano. a colheita de cerca de 70 milhões
--de toneladas de grãos.
Com relação ao arroz, o superavit- argentino e uruguaio
varia entre SOO mil e 1 milhão de toneladas. Esse mo'ntante
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, antes de concluir
é praticamente idêntico ao EGF-COV (Empréstimo do Goeste meu pfonuriciairú6rito, gostariá de dizer que foi com alívio
verno Federal com opção de venda) da safra passada brasie satisfação que tomei conheCimento das novas medidas anunleira. Felizmente, as novas medidas anunciadas pelo Presiciadas pelo Presidente Itamar Franco_ para o setor agrícola,
dente Itamar Franco incluem a prorrogação desse EGF para
no último sábado. A alocação de t,4 bilhão de dólares para
15 de_dezembro, permitindo que o quadro de oferta e demanda
investimentos no setor, destinados à construção de armazéns
no mercado interno fique ajustado, livrando, assim, os prodururais, ao financiamento pai"a cofre"ção de solos e aquisição
de máquinas e equipamentos; a destinação de 8,5 bilhões
tores brasileiros da pressão. dos agentes financeiros.
de dólares para o custeio da safra e o ·objetivo de incentivar
Não obstante. quero, nesse momento, fazer um veemente
apelo para que sejam tomadas medidas urgentes para harmoo crescimento do setor agropecuário a uma taxa de 2,2%
nizar a política tributária nacional sobre os insumos para meao ano permitem-me ter a esperança de novos tempos para
lhorar a competitividade de nossos produtos, diante dessa
a agricultura brasileira.
nova realidade de integração intei:"nã.cibtfal e para viabilizar
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
o nosso setor agrícola, tão relegado nos últimos tempos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Sr~ e Srs. ·senadores, incluo-me dentre os que acreditam
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
que a base do tão apregoado "desenvolvimento sustentado"
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
está na agricultura.-Além de ser a atividade que mais raJ)ídao seguinte discurso:) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
mente responde aos incentivos, este é um setor que gera feto rentre as válidas e oportunas providências destinadas à recupeno a curto e a médio prazo, criando incontáveis oportunidades
ração econômica e social do País, o Plano de Ação do Governo
de empregos dirctos e indiretos.
·
do Presidente Itamar Franco determina a extinção da TRD
Não podemos permitir que a agricultura brasileira, que
e propõe a mudança dos critéiiós para o cálculo e incidência
tem a responsabilidade maior de alimentar 150 milhões de
-da Taxa Referencial - TR. Nos termos da Medida Provisória
pessoas fique à mercê de conjunturas políticas. Seria impensável conceber que se repetissem prejuízos como os que ocor- -n" 319, ora em exame pelo Congresso Nacional, altera-se a
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Lei n"' 8177, de 1" de maiço de 1991. também objetO-cte:rec.ente
pronunciamento do Supremo Tribuna] Federal - STF, deferindo a argüição de inconstitucionalidadp .õ.e alg~ns de seus
dispositivos.
,. , . ;_: ~ J:- ,
Instado a pronunciar~se em Açã_o Di retade Jn,constity.cio-

nalidadç, requerida pela Procuradoria-Geral da República,
o Tribunal deferiu liminarmente a SU:<.õpcnsão, cm parte, dos
efeitos da lei, tornando ineficazes o artigo 18, caput, e seus
parágrafos 1" e 4!>; o artigo 20; o artigo 21, e seu-parágrafo
único; o ·artigo 23, e seus parágrafos; e o artigo 24, e seus
parágrafos.
Elaborada pela primeira equipe económica do Governo
afastado, essa norma~ especialmente_ quanto às disposições
impugnadas, relacionava as regras para a desindexação da
economia e estabelecia métodos para o cálculo e. incidência
da TR. Assim, dispunha-se sobre .a su_a_aplicação aos contratos
celebrados no âmbito dQS Sistemas FjnàtiCei_rOs__çi~ Habitação
e Saneamc_nto, e às Letras Hipotecárias e obrigações do Fundo
de COmpensação de Variação Salarial.
Da mesma forma, previa-se a atualização dos saldos dos
contratos de financiainento r17alizados c_om_re_cursos dos depósitos de poupança rural, medíante _a aplicação de índice composto das variações do ~ônus_ dq Tesouro .Nacional - BTN
Fiscal e da TRD. A partir de 1'' de março de 1991, os saldos
passaram a ser atualizados pela remuneração básica aos depósitos de poupança, com data de aniversário no dia da assinatura
dos respectivos termos de_compromisso.
Completam o rol de _disposições suspensas pelo STF as
referentes aos contratos celebrados no âmbito do SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Pfofissional, tendo-se como índ_ice o r.esultan~e _d<;t tax_a de re_muncração básica aplicável aos depósitos de. poupança livfe, naS
datas dos respectivos anive_rsártos~ e_o correspondente ao percentual de ganhos reais de salários~ em suas diferentes modalidades._
Reconheceu o Tribunal, ao dectdlr, que se a lei alcança
efeitos futuros de contratos a ela anteriQres, essa lei será retroativa, posto· que interfere ·num ato--OU fato ocorrido no
passado. Dispondo a Constituição Federãl-(art. 5•, XXXVI)
que "a lei não- prejudicará ó direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada", concordou a maioria, de- ãCCrç_d9
com decisões precedentes, em que há, no éàso, a: OcOrrência
de violação desse preceito-.
Dita a Ementa, concernente à Ação Diret~ de lnconsti_tuciorialidade n9 493, que as _disposições constitucionais aPlicam-se a toda e qualquer lei infraconstituc:iánal, sem distinguir
entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre
lei de ordem pública e lei dispositiva. Se a TR uão constitui
índice_que reflita a ·varí~ção do poder aquisitivo da moeda,
não há necessidade de _se_sabe( se .as_ nqr;mas que alteram
a correção monetária são aplicáVeis de imediato, alcançando
as prestações futuras de contratos celebrados no passado, pois
que nesse caso evidencia-se clara infringência do citad_.o artigo
soda Lei Maior, ou seja, há ofensa ao ato jurídico perfeito.
A decisão da Excelsa Corte,_ concessiva, por maioria de
votos, da limi'Iiar requerida, repousa sobre memorável voto
do Ministro Mor!!ira Alves, como Relator, acolhendo as teses
de ofensa ao princípio constituciOnal do respeitei ã<Y ato jurídico perfeito -e -ao-direito adquirido, tendo como 'de relevância
a argüição e como de conveniência a conce-ssão-do pedido.
Defendia o /'-s._dvogado-GeraLda_União que "as cláusulas
colocadas no campo do direito privado são inalteráveis, mas
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que as- reguladas pelo direito público ficarii sujeitas às alterações da lei, que terá eficácia imC:diã.ta e ge'rll.l". A TR seria
m~.ro indexador, introduzido em nosso direito "para sincronização dos efeitos da. inflação com a· equação econômiço-financdra das rel~çõe.s estabelecidas no siStemã financeirO da
habitação, o que se obteve__ com a substituição da indexação
pela inflação passada e pela correção das prestações pela inflação esperada".
E mais: que as leis monetárias têm efeito imediato, "por
serem nOrmas de direito público". Não haveria ofensa ao
dirGito adquirido, por inexistência de direito das partes à manutençã_o do padrão monetário ou indexador. "A simples cobi:,ança d~ juros, sem amortização do principal, não pode ser
co_nsiderada excessivar:nel;lte onerosa, pois implica verdadeira
liberalidade, não sendo inconstitucional a fixação de um piSO
di;\ prestação devida". Conseguintemente, posiciona,;.se a_ Advocacia-Geral da União no sentido de que "não há direito
adQ~ilidO à inaltefabilidade de institutos juffdicos como, no
caso, à_ inalterabilidade-dos índices de cor_r_eçãQ monetária ...
· O Ministro Moreira Alves, em lição que exorna os Anais
da Suprema Corte, desfaz, n"- defesa da supremacía do Direito
e da Justiça, cada um desses argumentos. Diz S. Ex~ que
•·a presunção de constitucional id~de da lei é uma_regra de
pfuâência, surgida no controle_ difuso de constjtuçioriªlidade,
a qual visa a impedir que se declare a inçonstitucionalidad~
da norma sem sólidos fundamentos".
E prossegue. "Essa presunção, porém, ·não vai ao extremo de pretender-se proclamar o princfpiO in dubio pro reo,
porquanto. em se tratando de questão de __ direito bbjetivo
~e nesse âmbito se encontra o ~.xame da. incompatibilidade
- entre a lei posterior e a Constituição -, pode ela ser difícil
de resolver-se, mas sua decisão não se pode basear iüfeventuai
'incerteza decorrent~ da controvérsia que há sobre ela pelas
dificuldades que apresenta. Não fora assim, e não se: poderia
declarar a inconstjtucionalidade de uma norma pelo voto da
estrita maioria absoluta, pois os votos vencidos, em número
inferior a um em face- dos que alcançaram essa maioria, deInOnSl~ariam a exíst~ncia de dúvida, não sendo, pois, manifesta a inconstituciOnalidade.
"De outra parte, no direito brasilei_ro, o eventual vaZio
-legislativo re~ultante da declaração de inconstitucionalidade
de uma norma não autoríúi a·não~declaraÇão da inconstitucio_nalidade existente. No :arasil,_ de longa data esta Corte firmou
a orientação de que a inconstitucionalidade da norma acarreta
sua nulidade, não se_adotando, portanto, a técni~. admitida
na Alemanha, da d~claração da inconstitu.~ibrt~lidade sem _a
pronúncia da nulidade, i qual, cm casos esÍ)êciaiS-(assim,
para evitata ocorrência de vácuo legislativo ou a possibilidade
da criação de um caos jurídico)l permite a aPlicação temporária da lei inconsti_tucional, até que o legislador, que a isto_está obrigado, a_su!JStituapor outra que Seja cOnstitucional''
A defesa, promovida pelo Advogado-Geral da União_,
suscitou ainda duas dúvidas substanciais: se a TR é, ou nãO,
índice de correção monetária, e se as alterações desse.s íridices
são aplicáveis de imediato~ alcançando prestações futuras de
contratos celebrados no passado; por fim, se os critérios meilcionados, da Lei n~ 8.177/91, afrontam a Constituição.
O Relator, em seqüência, atesta que a Lei citada, convertendo a Medida Provisória n"' 294, de 1~ de fevereiro de 1991,
visou a estabelecer regras para a desindexação da economia,
e a instituir a _taxa referencial. A TR poderia ser calculada
a partir da remuneração _líquida de impostos, de depósitos
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fiXos captados por bancos privados, ou de títulos públicos
federais, estaduais ou municipais.

'

-

Sendo a TR, portanto, uma taxa de remuneração de títulos para efeito de captação de recursos por parte das entidades
financeiras, nãO é de se a considerar como índice de correção
monetária ou de desvalorização da moeda. Tanto a TR não
é- índice neutro de atualização da moeda, que a sua compa-

ração com os preços do mercado revela índíces altamente
discrepantes.
Na realidade, é ela um indexador para o mercado financeiro de títulos e valores mobiliários, apresentando as variáveis
do c_usto primário- das aplicações a prazo fixo, não constituindo, assim, índice representativo da variação do poder aqui~
sitivo da moeda, este sim corretamentc chamado de índice
de correção monetária.
Aliás, a própria Lei n" 8.177/91 conceitua o caráter remuneratório da TR, a teor de seU ai'l:ígo 12, dispondo que os
depósitos de poupança serão remunerados por taxa correspon~
dente à acumulação das TRD no período. Em acréscimo,
e na mesm-a linha de entendimento, o art. 17 dispõe que
"os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tem-po de
Serviçupas-sa:rn-a ser remuneradas pela taxa -aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança".
Conseqüentemente, assevera o Ministro que, não sendo
a Taxa Referencial índice de atualização monetária, não há
que se cogitar da questão "de saber se as normas que alteram
índices de correção monetária se aplicam imediatamente, alcançando, pois, a·s prestações- futuraS dCCOntratos celebrados
no passado".
Eliminad~, assim, a primeira dúvida do Sr. AdvogadoGeral da União, o Relator definiu-se, quanto à s~gunda, pela
inconstitucionalidade dos citados dispositivos da Lei n·• 8.177;
que julga afrontarem a Constituição, especialmente em seu
art. 5?
Srs. Senadores, como se sabe, a TRD e a TR eram utilizadas. sem autorização legal, como indexador nos contratos
financeiros, c cobrados antecipadamente. Com a nova sistemática, conta a equipe cconômlt:a eliminar essa distorção.
prefixando a correção da TR, assim induzindo a qUt:da Jo~
juros c dos índices de inflação. Alt!m de dt!ter os movimentos
especulativos seja nO processo Je fixação dos Preços: seja
nas operações- Jo mercado financeiro, a medida torna mais
atrativa a -poupança popular, sobrEtudo sl! citnã1izada à~ cadernetas, ensejando novos financiamentos à construção civil e
à agricultura.
Esse último e relevan_tc setor de nossa economia foi inúmeras vezes prejudicado pela incidencia dessas taxas, adicionadas aos juros dos contratos de financiamento das safras,
a tal ponto que o homem do campo. ante o risco de endividacrento insuportável, optava por restringir a área plantada.
A falta de tomadores de empréstimos, sobravam inúteis nos
cofres dos agentes financeiros os recursos destinados a aumentar a produção, enquanto os alimentos, com volume aquém
da demanda, ganhavam preços elevadíssimos.
Por isso, as análises económicas confirmam que os Contra~
tos de financiamentos p;:tnncagrtcultura caíram de cerca de
2 milhões e 500 mil para algo em torno de 600 mil tomadores.
Ainda assim;·quase a metade desses_empréstimos não foi qui~
tada, incluindo na lista de inadimplentes mais de 270 mil produtores rurais.
Agora, felizmente, cuida o Governo Itamar Franco de
introduzir mccanismos_de incentivo â produção, contornando,
porém, os artifícios que, como a TR, processavam ã. Coriéção
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monetária dos financiamentos, elevando-os a dimensões estratosféricaS. Além de irljetar 4 bilhões de dólares no setor,
Promovem~se estudos destinados à ímplementação do sistema
de equivalência-produto, já apoiado pelos agricultores das
regiões Sul, Norte c Nordeste.
Em princípio, a equiValência do valor do empréstimo
de custeio ou comercialização ao produto deverá beneficiar
os pequenos agricultores, assim com as culturas de alimentos
básicos como o arroz, o feijão, o milho e a mandioca. beve~S:e
prever, no entanto, que os_valores dos fi"nailciamentos, assim
como os da devolução, obedeçam aos preços regionais, dadas
as evidentes diferenças entre as áreas produtoras de todo o
País.
Por derradeiro, desejamos consignar que esse novo esforço do Presidente Itamar Franco merece o nosso amplo e decidido apoiamento, na medida em que, integrado à luta de
toda a sociedade brasileira, objetiva livrar a Nação da herança
de corrupção e de erro administrativos que a infelicita e revolta.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo_
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO·. Pronuncia o seguinte discur~O.)- Sr. Presidente. sr~ e Srs. Senadores. cm
discurso aqui proferido em março deste ano, a propósito das
medidas governamentais prestes a serem adoradas, visando
ao saneamento dos bancos estatais, assumi frente ao problema
posição clara e inequívoca. fundamentada em duas premissas
básicas.
Apoiava as medidas saneadoras dos bancos oficiais e estaduais, mas sustentava, igualmente, a necessidade de sua existência e da continuidade de_ suas atividades, de vez que eles
des_e_mpenham papéis insubstituíveis para o desenvolvimento
regional, papéis esses para os quais os bancos privados não
se sentem nem atraídos nem vocacionados.
Di~s depois, r_eitcrando essa posição de apoio aos bancos
estaduais, eu acrescentava as seguintes ressalvas:
-desde que eles reunissein amplas condlções de disputar
o mercado, cm pé de igualdade com seus congêneres privados,
nas operações comerciais;
-desde que fossem geridos por executiyos_competentes,
criteriosamente selecionados;
- desde que fossem supervi:-.ionados, coordenados e
rigorosamente fiscalizados pelo Banco Central, de sorte a que
se tornassem eficientes, auto-sustentáveis e elimiriisserri áe __seu estilo operacional os vícios intoleráveis eni que muitos
deles vinham incorrendo.
Decorrido pouco mais de um ano, após terem sido toma~
das essas medidas e observadas tais ressalvas. é, com grande
satisfação que verifico o, acerto e proce1iêncía da posiç~o por
mim, então, assumida. E isso, com efeito, o que ficou evidenciado na verdade dos números constantes do balanço dos bancos estaduais, referente ao exercício de 1992, cuja cópia me
foi remetida pelo Diretor Executivo da Associação Brasileira
de Bancos Estaduãis, Sr. Ju-are~ Lopes Cançado.
O-que ressalta desse balãitço, como primeiros resultados
do esforço de recuperação dos bancos estaduais, é a vitalidade
apresentada pela maioria dessãs- insiituiçOes, traduzida nos
índices do lucro líquido por elas apresentadas ..
Idêntica impressão se extrai do exame do Relatório dos
Barisos-Estaduais, d_ivulgado e_m vis~osa separata pela Gazeta
Mercan-til de São Paulo.
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Nele, toma-se _conhecimento _de v_áriaS n_ói(cias alentaMais uma vez, a frieza dos números encarregaram-se de
desfazer as conclusões alarmantes daqueles, que não faz muidoras, tais como a recuperação do Banespa eo·ctirecionamento
to, preconiiaVa"ih a eXtinçãó- dos bancos estatais, corno única
de mais de 42% de seus recursos tradiCíOnaís para cr setor
forma capaz de conter os seus desmandos e a sua derrocada. ·
privado; o primeiro lucro_ ocorrido no BANDEPE (Banco
Muito obrigado.
do Estado de Pernambuco), após a intervençãb, levando o
governador do Estado a declarar que esta foi a maior alegria
que experimentou, em dois anos de governo; a recuperação
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
de três bancos nordestinos (do Piauí, do Rio Grande do Norte
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO"
e da Paraíba), graças a uma administração conjunta levada
a termo por di retores desses bancos e técnicos do Banco Central; o crescimento do BANESTES (Banco do Espírito Santo)
OF. DIREX/N' 076193
em 41,9% reais; a vitalidade do BEMGE permitindo a esse
Brasília, 3 de maio de 1993.
Banco do Estado de Minas, instalar~se em Montevidéu, para
servir de apoio aos empresários mineirós em Suas operações ""Exm' Sr.
Senador Od<icir -soares
no Mercosul.
Senado Federal
É bom que se enfatize. todavia,-que eSses bons resultados
Ala Sen" Teotônio-Vilela -Gab.Z9
não são frutos de nenhum milagre espetacular. antes pelo
Brasüia~DF
contrário, eles só se tornaram possíveis graças a um severo
programa de ajuste, envolvendo medidas duras de redução
Senhor Senador,
do número de_ agências, corte drásticos de_ funciOnários, ÍiscalfPara seu conhecimento, encamínhamos cópia de nota que
zação implacável na aplicação de recursos, e outras mã.is qUe~
esta Associação fez divulgar na grande imprensa, apresenem certos casos chegaram até a afetar a popularidade de alguns
tando os números reais da rede dos Bancos Estaduais, no
governadores.
_ _ __
sêritido de resgatar a imagem do setor contra os imerecidos
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é sobreman_eii-a- ficOnfor~
àtaques de que tem sido alvo.
-··-- _
tante verificar, com base: nos dados _aqui registrádos, a_v_iabili~
Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Ex~
dadc dos bancos estaduais, quando eles redcscobrem OS-princíos nossos mais elevados protestos de estima e consideração.
pios da racionali~ade e da fidelj.c.!~~à ortodoxia das normas
Cordialmente, Juarez LopesCailçaao, Diretor Executivo.
-·~..._
__ ·financeiras.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.esf- Não há mais
oradores inscritos.
_ __
_ - _

Junho de 1993

Nada mais havcndõ a tratar, declaro encerrada a sessão ..
( Lel'anra-se a sessão às /7 horas.)

Ata da 1063 Sessão, em 2 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _Alfredo Campos_ Almir Gabriel _ Aluízio
Bezerra _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ Aureq Mello
Bello
Parga _,_B6gi V~ras____ G~los De'Carli _ César_ Dias __ Çhagas
Rodrigues _ Cid Saboi~ de Carvalbo _ Dario Pereira __ Di_rcel.l_
Caineiro "'- Eduardo Suplici _ ElciO Álvares~ EPftadO- Cafeteifa _

Esperidião Amln __ Eva Blay _ Flaviano Melo _ Francisco
Rollemberg _Gariba!di Alves Filho _ Gerson Carnata _ Gilberto
Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Huffiberto
Lucena_ Iram Saraiva_ Irapuan Costa Júnior __Jarbas Pa$Sarinho
_ João Calmón _ JoãO França _ João ROcha-_ Jonas Pinheiro _
Josaphat Marinho_ José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Ricba _
Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias
_ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourival Baptista _ Lucídio._
Portel.Ia _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Márcio
Lacerda _Marco Maciel _ Mârio Covas_ Ivfarluce Pinto_ Mauro
Benevides _ Meira Filho _Moisés Abrão _ Nabor Júnior_ Nelson_
CarneirO_ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Odacir Soares _ ·
Onofre Quinan _Pedro Simon_ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha
Derzi _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy
Bacelar_ Valmir Campelo _Wilson Martins.

iniciativa e_ sob responsabiHd3de doS--Díretórios Regionais e Nacionais, devendo o Partido atender às seguintes condições.:
- I - Para transmissão em âmbito nà.cional, o PartidO- deVerá ter eleitõ- represc_ntante na Câmara dos
Deputados ou no Senãdo Federal, ou contar com bancitda corirpósfii-por, no mínimo. dez membros do Congresso Nacional.
I I - Para transmissão effi ârilbito regional, o -Partido deverá ter eleito, em cada_ __Estado,_I_eprcsentante
às- Assembléias Legislativas, oü contar-Com bancada
correspondente a cinco por cento do total dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e _com o mínimo
de dois Deputados. ou ter obtid_o um por cento dos
-votos na ú1tima eleiçãó"-próporClói:taL
f i ---.:para transmissão no âmbito do Distrito Fe-deral, o Partido deverá ter eleitO representante'à Câmara Legislativa~ ou contar com bancada correspondente
a cinco por cento· do total dos Deputados Distritais,
desprezada a fração e com o mínimo de dois Deputados, ou ter obtido um por cento dos votos na última
eleição proporcional.
b) ...................... ; .................................... ..
c) não será permitida a transmiSsão de congressos

otiSesSõCs públicas realizadas nós anos de elciçõéS ·ge:.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de"
i-ais, de âmbito estadual, distrital ou municipal."
presença_ acusa o c_omparc~imento de 71 Srs. Senador~s.- Havendo numero rc~m1ental, de~la_r~ aberta a sessão_. __ --\
Art: 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publiSob a proteçao de Deus. mrcramos nossos trabalhqs.
Sobre a mesa. projetes de lei que serão lidos pdlo Sr. cação.
Ai't. -3~ Revogam-se as disposições em contrário.
1·• Secretário.
São lidos os seguintes

Justificação

A transmissão dos programas partidários, conforme a
legislação vigente, ao invés de prender a ate"Q-ção dos eleitores,
tem causado na sociedade uma reação negativa.
Altera dispositivos da Lei nD 5.682, de 21 d~ julho
Dada a longa duração das ·transmissões, e o caráter de
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
_gratuidade das mesmas, muitos partidos políticos abusam des0 Congresso Nacional decreta:
-------ta franquia e tomam o preCiog> tempo que o cidadão dispõe
Art. 1~ As alíneas a e c do parágrafo úniCO do art. 118 _ para o lazer e o descanso, levando-lhe uma mensagem, não
da Lei n~ 5.682, de_ 21 de julho de 1971, alterada pelas Leis --raras vezes, impertinente e de-sprovida de conteúdo. Com
n<f 6.339, de lo de julho de 1976 e 8.247, de 23 de outubro
isSo, os maiOres prejudicados são os eleitoies, que se recusam
de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
a assistir aos programas--partidários, e os próprios partidos,
"Art. 118.
- _que não atingem seu objetivo principal: inteirar a comunidade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . c . . . . . . . ....-••· - - dos -acontecimentos políticos e dos assuntos relativos à agre-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1993 -

Parágrafo único. . ....... ·-··. ·-· ·-··-··-·-· .. ~... ..•..•. ..... -- miação.
a) as transmissões serão de quinze minutos· para
A redução do horário gratuito, para a difusão dos refericada Partido e realizadas, anualmente, em rede, por- - dos~programas partidários, cm nenhum momento contraria
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a liberdade de expressão dos partidos políticos e seu acesso
ao ;á_dio e ã televisão. Quinze minutOS, anualmente, é tempo
sufr~tente para q~e os partidos levem ao telespectador ou
ouvmte o co-?hecimento de seus ideais e ações partidárias,
sem que o elextor perca o interé-ss_e- pelo programa transmitido.
Neste Projeto ·cte Lei" também propomos a ext-inÇão tios
pr~gramas partid.ári~s nos ano~ de eleiç~o, pois, em período
e~eltoral, nao se JUStl~ca apresentações desta natureza, haja
VISta que todos os parttdos, que concorrerem às_ eleições, terão
o acesso gratuito aos órgàõs televisivos e de radiodif_usão para
a propaganda de seus respectivos candidatos.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. -- S"enádór Val~ir
Campelo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 3.682, DE 2f DE JULHO DE 1971
(Texto consolidado)
Lei Orgânica dos Partidos PolíticoS.
O Presidente da República:
Faço sabe_r que o Congresso Naciõnal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 121. ~às _s~rvidOres das Secretarias dos --pãrtidos,
contrataP.os sob o regime da legislação trabalhista, são segura~
dos obrigatórios ti? ,I~stituto Nacional, d~ Previdência Social.

TÍTULO XI
Das Disposições Gerais

V- da criação e manutenção de institutO de doutrinação
e educação política destinado a formar, renovar e aperfeiçoar
quadros e lideranças partidárias;
VI- da organização c manutenção de bibliotecas e obras
públicas, sociais e económicas;
VII -da edição de boletins ou outras publicações.
ParágrafO- único. Na transmissão gratauita pelas emissoras de rádio e televisão dos congressos ou sessões públicas,
referidos no inciso.III, observar~se-ão as seguintes normas:
a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um
dos partidos, em rede e anualmente, uma transmissão de 60
(sessenta) minutos em cada Estado ou Território~ e duas em
âmbito-·nacional; pór inlêtativá. e sob a responsabilidade dos
Diretórios Regionais e Nacional;
b) os congressos ou ·sessões públtcas serão-gravados e
transmitidos a partir de vinte e quatro horas depois;
c) não será permitida a transmissão de congressos ou
sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de
âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) dias
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que antecedam as eleições e até 45 (quarenta. e cinco) dias
depOls.do pleito;
·
d) na transmissão destinada a difusão do progrãma partidário, não será permitida propaganda de candidatos a cargos
el~tivos sob qualquer pretexto~
--·-"e)- cada tranSriüssão será autod.Zãda pela Justiça Eleitoral,
que fará a necessária requisição dos horários as emissoras
de rádiO e televisão, mediante requerimento dos partidos,
com antecedência de, pelo menos 30 (trinta) dias da data
da realização do congresso ou sessão pública.
.Art. 119. Nos registres do Senado Federal,_Câmara dos
Depurados, Assembléias Legislativas ou das Câmaras Municipais, o mandatário será iriscrito na representação do partido
sob cuja legenda se elegeu.
Art. 120. COni exceção dos casos previstos nesta Lei,
é proibida a existência de qualquer entidade com fim político
eleitoral sem que haja satisfeito os requisitos legais para fun.cionar como parti.do.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tri--bunais Regionais E1eitórais, à vis'ta Oe denU'ncia cte Delegado'
de' partido ou representação do Procurador~GeraJ ou.Regional,'tomarão as'medidas cabíveis para fazer cessar imediata·me,nt~ ·as ações irregulares de que trata este artigo.

......... ' .........

Art. 118. Os partidos terão função permanente através:
I - da atividade contínua dos serviços partidários, incluindo Secretaria e Tesouraria;
I I - da realização de palestras e conferências nos setores
subordinados aos diversos órgãos de _dircção partidária;
III- da promoção de congressos ou s-e:ssões-püblicas para
a difusão do seu programa, assegurada a transmissão gratuita,
pelas empresas de rádio e televisão;
IV- da manutenção de cursos de liderança política e
de formação e aperfeiçoa-mento de administraâores_ muniCipais, promovidos pelos órgãos dirigentes- nacional ou regional;
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·;· ........ ' ................

N' 6.339, DE

·.ot~-.

·-""' ...-. . -· ..... ..-.,...

-~

1"' DE JULHO

DE 1976

Dá nQ.v3 redação ao artigo 750 da Lei n" 4. 737,
de 15 de julho de 1965, alterado pelo artigo 50, da
L~i D 4.961, de 4 de maio de 1966 e ao artigo 118
da Lei n• 5.6St, de 21 de julho de 1971.
9

O Presidente-da República.
· · ·Faço saher que' o Congresso Naciorial decreta e eu saneio~
no a seguinte lei:
. Art. 1" O art. 250 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965 alterado pelo artigo 50 da Lei no 4.961, de 4 de maio
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.'10. Nas eleições g~rais: de Â~bito estadual, as emissoras de rádio e televisão, de qualquer
potência, in_clusive as de propriedade da União. Estados, Territórios e Municípios, reservarão nos 60 (sessenta) dias- aineriores à antevéspera do pleito, duas
horas diárias para a propaganda eleitoral gratuita. sendo uma hora à noite, entre vite _e vinte e três horas.
sob a fiscalíz3.ção díreta e pennanente da Justiça Eleitoral.
§ 19 Nas eleições de âmbito municipal as emissoras reservarão, nos 30 (trinta) dias anteriores à antevéspera do" pleito, urna hora diária, sendo trinta minutos à noite,· êntre vinte e vinte e três horas, para a
propagandã gi-atuita, respeitadas as seguintes normas:_
I - na propaganda, os partidos limitar-se-ãO a mencionar a legenda, o currículo e o número do registro
dos candidatos na Justiça Eleitoral, bem como a divulgar, pela televisão, suas fotografiaS;- podendo, ainda
anunciar o horário e o local dos comícios;
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II-- o horário da propaganda será dividido em
períodos de cinco minutos e previamente anunciadp;
III -a propaganda dos candidatos às eleições em
um município só poderá ser feita- pelas -emissoras de
rádio e televisão, cuja outorga tenha sido comedida
para esse mesmo município, vedada a i"etransmissão
em rede;
IV -o horário de propagaftd~ destinad~ a _ cada
partido será distribuído em partes iguais, entre as sublegendas;
V- o Dirctório Regional 'de cada partido de~ig~
nará comissão de três membros para dirigir e Stipe'rvisionar no município a propaganda· eleitoral através do
rádio e da televisão.
§ 2~ O horário não utilizado POr um partido não
poderá ser tra,nsferido ou redistrib':lí~o a outro partiQo.
§ 3" As empresas de rádio é ttHevisão fiCam obrigadas a div~lgar, gratuitamente', s'o~munica~os_ da Jus~
tiça Ele1'toral, até o máximo dç 1.5, rTI.inutos. entré as
dezoito -e ãS vin-té e duas .h_q,ras, _QOS 45 (quaren~fl: e
cinco) dias que precederem ao pleito, nas eleiç6.e1) ,de
âmbito estadual, e nos 30 (t~ili.ta) "dias anterioreS', à
eleição, nos pleitos municipais. n - .-. ---.
-

d"

Art. 2" O art. 117 da Lei número 5_682, de 21
júl~o
de 1971 passa a vigorar com a seguinte ie'dação:
"Art. 118. Os partidos terão função perm-anente
através:
I - da atividade contínua'dos 'ser~içÜS-p;J.rt!c!ár~os
incluindo secretaria e tesourariâ;' - ·
II -da realização de palestraS conre:tências noS
setorcs subQrdinados aos diversos órgãos de direçã_o
partidária; '
·
· · ·. ··· . ·
III -da promoção de congressos ou sessões públicas para a difusão do seu progral!la; assegurada a transmissão gratuita, pelas empresas de· rádio c__ t~levisão;
IV -da manutenção de cursos de liderartç? política e de formação e aperfeiçoamento de administradores municipais, promovidos pelos órgãos dirig~ntes
- nacional ou regional;
_ ''
V- da criação e manuteitçlb~ d_~ instituto de doutrinação e educação politica desiiÍtàda a formarr_enq·yar
e aperfeiçoar quadros e liderapças_partidárias; _ _ .
VI -da organização e manutenção de bibliotecas
de obras políticas, sociais e ec"tmô_ri:licas;
VII- da edição de boletiits ou outras publicações;
Parágrafo único. Na transmissão gratuita pelas
emissoras de rádio e televisão dos 'cOngressos ou sessões
públicas referidOS nO inciso Iil, Ôbservar-se-ão as ~e
guintes norm~s:
a} as emissoras são obrigadas a realizar, para cada
um dos partidos, em rede e anualmente, uma transmissão de 60 (sessenta) minutos em cada Estado ou
Território, e duas em âmbitO- nacional por iniciativa
e sob a responsabilidade dos Diretórios Regionais e
Naciõnais;
b) os congressos ou sessõ.es públicas serão gravados e transmitidos a partir de- Vinte e quatro horas
depois;
c) não será permitida a transmissão de congressos
ou sessões públicos realizados nos anos de eleições gerais de âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento

e

Junho de 1993

e oitenta) dias que antecedam as eleiçõ_es e até 45 (quarenta e cinco) días depois do pleito;
d) na transmissão destinada à difusão do programa
partidário, não será permitida propaganda de candidatos a cargos eletivos, sob qualquer pretextoi
e) cad<!_ _transnlissão será. autorizada pela Justiça
Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários
às emissoras de rádio e teleyisão, mediante requerimento dos partidos, com antecedência de pelo menos,
30 (trinta), dias da data da realização do congresso
·ou sessão pública.
Art. 3o O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, d.entro
da dar a da publicação desta lei, as instruções
necessárias à sua execução.
. . ..
f.,rt. 4\' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçãq__rev_ogadas as disposiÇOes em contrário.
Brasi1ia, 1" de julho de 1976; 155~ da Independência e
1l8' da República. - ERNESTO GEISEL, Armando Falcão.
LEI N• 8:241, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
d~ }O (trin,t~),dias,

Altera dispositivoS- da Lei n~ S.682d0, de 21 dejulhõ-

·de 1971 -

Lei Orgâõ.ica dos Partidos Políticos.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso-Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" As alíneas a e c do parágrafo -único do aft. 118
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1911, alterada pela Lei
n• 6.339 121 , de 1• de julho de 1976, passam a vigorar com
3: sc:guinte redação:

;~r~grlJ~·~-~i~: :~ :·::: ~: ::::: :~ =::~::: ~: ::::::: ~::: :~ ::::

_ .a) ·as· transmissões serão, realizadas em rede e
anualm'cnte, por iniciativa e Sob responsãbilidade dos
Diret6rios Regionais e Nacionais. atendidas as seguintes condições:
- --I - o Partido que tenha eleit.o representante na
· Câmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que
conte com bancada composta por, no-mínimo, dezmembros do Congresso Nacional poderá utilizar, em
--âmbito nacional, duas transmissões- de sesseri.ta ritiriutos, cada, facultada a divisão em quatro transmiSSões .
de trinta niiriutos;
II -o Partido que tenha eleito em cada Estado
representantes às Assembléia.s Legislativas o~ que conte com bancada composta por cinco por cento do total
dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e com
o mínim-o de dois· Deputados ou-ob_tido um por cento
d~s_ ~()t9S na última eleição. proporcional poderá utilizar, em- âmbito regional, uma transmissão de sessenta
minutos, facultada a divisão em duas transmissões de
trinta minutos;
- III-o Partido que tenha obtido um por cento dos
votos na última eleição para a Câmara dos Deputados,
em cada Território e no Distrito Federal, poderá utilizar, no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta_
minutos, facultado a divisão em duas transmissões de
trinta minutos;
b) ················-·········--······-··-····-··-·--·--···_. ... _

c) não será permitida a transmissão de congressos
ou sessões públicas realizadas nos anos de eleições ge-
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rais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento e oitenta dias que antecedam as eleiçóe-s e até quarenta
e cinco dias depois do pleito. sendo, nesses anos, o
· tempo de transmissão reduzido de sessenta para trinta
minutos;
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lacta '·A CIA e a Bandeira" de autoria do jornalista João
Emílio Falcão, publicada no Correio Braziliense do dia
31-5'93.
.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. - SenadorGaribaldi
Alves Filho.
(À ComissãO DiretoraJ
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi- com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento
cação.
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Art. 3o Revogam-se as disposições -em contrário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Brasilia. 23 de outubro de 1991; 170" da Independência
Secretário.
e 103" da República. - FERNANDO COLLOR - Jarbas
É lido o seguinte _
Passarinho
REQUERIMENTO N• 558, DE 1993.
(À Comissão ·de ConstitUição, Justiça e Cidadania
dt:cisão terminativa.)
·
·
· ·
· RequeirO+, riOs termos dos. arts. 50, § 2\' dã Constituição
Federal, 215 e 216 do RegimentO lnterrlo dô Senado Federal,
PROJETO DE LEI DO SENADO
sejam solicifaêfas·ao ExCelentíssiffio"Senhor Ministro de EstaN• 73, DE 1993
do da Fazenda as seguintes informações_: _
Dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir na nota
1 -no âmbito das empresas montadoras de veículos no
· fiscal o valor do frete do transporte de combustíveis.
Brasil, quais as que -apresentaram lucro tributável _e as que
apresentaram prejuízo, para efeitOs'de-p_agameiltO do imposto
O Congresso Nacional decreta:
de renda pessoa jurídica, nos últimos 20 anos;
Art. 1" O valor do frete cobrado para o transporte de
2 - quais os vâ.lores pagos pelas empresas montadoras
combustíveis será, obrigatoriamente, incluído na nota fiscal
d~ setor auto~otivo, anualmente, no período mencionado
que acompanha o produto.
no item_!, discriminando cada uma.
Art. ·2" Esta Lei Cnfra em vigor na data de sua~- publi-:.
Justificação
cação.
A presente proposição visã:" -a--Obt~nção, par·~ esta Casa,
Art. 3" RevoganiMse as disposições em contrái"io,
de dados concretos ace-rctcdo~ resultados declarados pelas
Justificação
empresas que compõem o chamado setor industria_I_automoAtualmente, o transporte de combustíveis, de uma ffianeiM
tivo, especialmente as grandes montadoras de veículos.
ra geral, vem se processando de forma a transferir para o
Tais elementos informativos se ~~'-'é~tem -de grande imconsumidor mais um custo sobre os seus já elevados encargos.
portância, tendO em vista as constantes reclamações dos diriM
Trata-se do frete cobrado pelas empresas· responsáveis pelo
gentes das referidas pessoas jurídicas, os aumentos· períodicos
transporte de combustíveis, que não é especificado na nota
dos preços dos veículos e a concessão exagerada de ince_ntivos
fiscal que acompanha o produto transportado.
fiSCais para esse seiór~- implicando isenções e reduções de imSabeMse que o despacho das cargas já é remun~rã.do -às
postos.
distribuidoras, nos encargos da distribuição, sendo cobrado
Tendo em vista o tratamento privilegiado que de há muito
novamente, de forma escamoteada, no preço do produto
é concedido pelo Poder Público Federal às montadoras de
quando vendido ao consumidor.
veículos no País, pa:rece-nos indispenSável para uma análise
mais detalhada e realista da situaçãO das empresas em questão,
Ora, pela legislação cm vigor, as _Companhias distribuique sejam encam-inhadas ao Senado Federal pelo Ministério
doras já percebem grandes vantagens financeiras, visto vendeda Fazenda, os dados_ora solidtiâos que Se aCham em poder
rem o produto à vista e disporem de até 50 dias para efetuar
da Secretaria da Receita Federal.
seus pagamentos junto aos transportadores~ -pOdendo, neste
Embasa-se, ainda, o Requerimento em tela na norma
período, fazer as aplicações financeiras que lhes convier.
contida no inciso X-do art.. 49 da Constituição, a qual atribui
A inclusão do valor do frete na nota fiscal viria corrigir
ao Congresso Nacional competência para fiscalização e conuma distorção, pois reduziria o custo do produto no mercado,
trole dos atos do Poder Executivo.
através da negociaçãO das distríbuidoras Com os proprietários
Ademais, os dados ora solicitadoS h3o_ de_ .servir de subsíde portos ou serviço, bem como atenderia os inte~e~ses do_~
diOS para o exame por parte desta Casa -do ProjetO cte Lei
cofres públicos.
n~' 3.721, de 1993, que se acha em tramitação na Câmara
Sala das Sessões, 2 de junho de 1993. ~ Esperidião Amin
, dos Deputados e que em breve deverá ser submetido à revisão
(À Comissão de Assuntos EconómiCOs - deciSão
do Senado_Federal, nos termos do art. 65 da Lei Magna.
terminativa.)
-_ Sala das Sessões, 2 de junho de 1993.- Senador Gilberto
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os projetas
Miranda.
lidos serão publicados e remetidos às comissões cOmpetentes.
(A Comissão Diretora.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretárío.
-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeriÉ lido o seguinte
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
REQUERIMENTO N• 537, DE 1993
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno, requeiro
à
a transcrição, nos Anais do SenadO Federal, d-a matéda intitu-"
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quadros e subespecialidades RT-TE, RT-VO.e AT-CV, aos
qtiais se equivalem, também, respectivamente, os comissários
de_ bordo, os mecanismos de vôo, os mecânicos I e os despaItem 1:
chantes de vôo, no âmbito da aviação comercial, corresponREDAÇÃO FINAL
derá um salário idêntico ao do topo da sua categoria, vig.ente
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1989
na data do efetivo pagamento da reparação, multiplicado pelo
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 -do _ número de meses transcorridos entre a_data em que o benefiRegimer:ato Interno)
ciário da reparação sofreu a sanção imposta e o mês .de_maio
de 1979, quando cessou o impedimento.
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Çomissão Diretora em scü Parecer no 163,'
;p_arágrafo único. O valor do salário de q_ue tratam os
de 1993), do Projeto de Lei do Senado n' 180, de 1989 incisos deSte artigo será fornecido por certidão pelo sindicato
(n" 3.592/89, na Cãmara·dos Deputados), de autoria da ç_ategoria a que pertencer o beneficiário da reparação.
- Art. 4" A aposentadoria de que trata o inc_iso II do
do Senador Mauro Borges, que dispõe sobre a· i"eparação de natureza econôrnica prevista no § 3? do art. art. 2~ será concedida após a apresentação de ·reqúerimento,
8? do Ato das Disposições Cons_t_ituciQnais Transitórias. _firm_ado pelo beneficiário da reparaÇão" na forma do art. 10,
e paga pela Previdência Social, por conta da União, através
Em discussão a redação final. (Pausa.)
do órgão de pagamento de benef(cios mai!:i próximo do domiNão havendo quem peça a palavra, encerro a-disç~,J.ssao.
cilio do requerente, com vigência a partir da publicação desta
Em votação.
_
_
.__
Os Srs, __ S~nadores. que a aprovarTI -queiiam- pirmanecer lei, com recursos adiantados em contas trimestrais, compen- ·sadas as eventuais diferenças.
sentados. (Pausa.)
Art. 59 O pagamento em moeda corrente nacional de-Aprovada.
corrente
do quanto vier a ser çalculadQ,_ na forma do art.
O projeto vai à sanção.
---31';----isento de qualquer tributo, far~se~á em até sessenta dias
É a seguinte a redação final aprovada:
da data da promulgação desta lei, através de crédito liberado
em conta, a favor do benefiCiário da reparaÇão," que in_ci_dirá,
no requerimento a que se refere o art. 10, a _Agência do
Dispõe sobre a reparação de natureza económica
Banco do Brasil S.A. onde pretende seja realizado o depósito.
prevista no § 3~ do art. s~ do Ato das Disposições ConstiArt. 6~ A reparação de que trata o inciso I do art. 29
tucionais Transitórias.
será considerada crédito de natureza alimentícia e estende-se
O Congresso Nacional decreta:
aos herdeiros e aos dependentes dos beneficiários falecidos,
devendo ser calculada na forma do art 3" até a data do falecjArt. 1~ Os aeronautas, os aeroviários e ós militares atingidos· por atos instífu-cionaiS ou--cdinplemetltares, impossibiri:tentO ou na data ali indicada _se o falecimento ·tiver sido
posterior, e se paga de acordo com o éstabelecido nÕ artigo
litados de, na vida civil, exercer atividades específicas de aeroanterior.
nautas ou aeroviáriOs, em_· função das PQrtarias Reservadas
Art. 7~ -O valor dã- aposentadoria de que tr_a_ta __esta lei
n• S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964, e S-285-GM-5, de
corresponderá a9s sa1ái-ios constantes dos incisos I e II do
1" de setembro de 1966, do Ministério_ da A~ronáuticã.~ fai:'ão
art. 3~>, para as idpectiVas categorias, cujos reajustes salariais
jus à reparação de natureza económica prevista ncSiã. lei.
~rão informados pelos sindicatos dos aeronautas ~_aeroviá
Art. 2" A reparação de que trata o artigo al)teriOr conrios, serripre que ()correrem.
sistirá:
_
Art. 89 Os herdeiros e dependentes dos beneficiários
I - na indenizaçâo pecuniái-ia dos direjtO!:. _feridOs pe_la _
já falecidos ou dos que vierem a falecer, desde que corno
impossibilidade de ter exercido, na vida civil, as atjvidades
tal sejam consideradOs pela Previdência Social, farão jus, ain- profissionais específicas citadas nesta lei;
II- na conc_essão de aposentadoria a que, por via de
da, a uma pensão cujo valor será o da aposentadoria de que
conseqüência, teriam feitó jUS nafutàlniCUte~ na inatividade, _ti-ata o ar~~_go anterior, a ela habilitando-se por intermédio
do requerimento a que se refere o art. 10, devendo apresentar
caso não tivesse ocorrido a inlpóssibilidade de _exercer tais
· - · -·-· -atividades profiásionaís. -os documentos que façam prOva de Sua cOndição su~ssória.
Art. 39 A iiidenização de que trata o inCisõ-I do- artigo
Art. 99 As despesas decorrentes desta lei correrão à
-anterior será calculada da seguinte forma_:
Conta de dotação própria dos Encargos Pi:'evídenciários da
I - para os pilotos civis -de qualquer categoria, Os oficiâiS
União- Recursos sob a supervisão do Mínistéríõ da Fazenda.
Art. 10. Os-beneficiários contemplados por esta lei, a
aviadores e os oficiais avíadores-engenheiros _corresponderá
partir de sua promulgação, habilitar~se-ão à reparação econóum salári'o de comandante de Boeing 737 - equipamento
mica a eles destinada, mediante simples requerimento que
básico da aviação brasileira - vigente na çlata dO e[etivo
comprove esta condição, dirigido ao Mi.nistro de Estado da
pagamento da reparação, multiplicado pelo mfmii-o de meses
Fazenda, no caso do disposto no inciso I do art. 2°, e ao
transcorridos entre a data em que o bencficiárip da reparação
Ministro de Estado da Previdência Social para os efeitos do
sofreu a sanção imposta e o mês de maio de 19_7~,_quando
inciso I~, também do art. 2~, entregue nas respecCiVas Delegacessou o impedimento;
cias Regionais mais próximas dos seus domicl1ios.
II- para os demais aeronautas, os""rriititares que pertenParágrafo único. Os documentos comprobatórios de
ciam aos quadros e subespecialidades_de Espl. Av. EspCom
que trata o caput deste artigo serão:
e Q A V, os aeroviários e os Ini11tares· que pertenciam aos
I -para os aeronautas e aeroviários, a cópia do Diário
quadros e subespecialidades de AT-MAV, AT-A V, AT-MR,
Oficial da União que publicou a sanção imposta ao requerente,
AT-PA, AT-SH, AT-CE, AT-SL, AT-MO, A TeSE, AT-CM,
por ato institucional ou complementar, a cópia da licença
AT-HE, AT-IT, AT-PI, AT-CP, MR-MEAU, MR-SEAU,
MR-SHAU e MR-CMAU e os militares que pertenciam aos
9_u certificado fornecido pela Diretoría da Aeronáutica Civil
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do Ministério da Aeronáutica e a certldão Pelo sindicato res-

pe;::tiVo;
--- -I I - para os militares, as cópias das folhaS de alterações
do histórico militar que comprovem ter o requere-nte" pertencido ao Quadro de Oficiais Aviaâores, Oficiais AviadoresEngenheiros, ou aos quadros e subspccialidades referido_s nesta lei, assim cOmo_a data em que sofreu a sanção imposta
por ato institucional ou complementar, ou cópia do Diário
Oficial da União que publicou a referida sanção e a certidão
do salário vigente de sua categoria fornecida pelo sindicato
respectivo.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. RevOgam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As matérias
constantes dos itens 2-a 4 da Ordem do_ Dia_da presente
sessão, de acordo com o disposto no art. 383, alíneas g c
h, do Regimento Interno, deverão ser apreciadas ~m sessão
pública, sendo a votação procedida por escrutínio secreto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 2:
Votação, em turno único, do Parecer n'-' 140 de__ l993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania so~re a
Mensagem n' 161, de 1993 (n' 185/93, na origem), de 19 de
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
ANTONIO FÁBIO RIBEIRO, para compor oTrlblüiarSuperior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no tríênio de
1993 a 1996, na vaga decorrente do término da investidura
de Alfredo Peres da Silva.
Solícitó3.os Srs. Senadores que estejam cm outraS dependências do Senado Federal que venham ao plenário, pois a
votação exige maíõria absoluta de votantes e~ no plenário,
há um número relativamente pequeno de Parlamentares.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando V. Ex•
anunciou a presença de Senadores na Casa, infoi'mou que
havia 61 ou 71 Srs. Senadores?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .~ Informei
a presença de 71 Srs. Senadores. De acOrdo com a lista de
presença, tivemos, realmente, à tarde, um número__ elevado
de Senadores na Casa. E acredito que ainda haja um número
expressivo de Parlamentares na Casa.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço a V. Ex•
a informação.
O Sr. M"agnO Bacelar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_= Concedo__
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, hoje, por ocasião da
reunião com os Líderes, o Presidente do Senado Federal encareceu a presença dos Srs. Senadores e -o empenho dos Srs.
Líderes para a votação de hoje.
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Quero crer que, com à -advertência de V. Ex~ e_ o início
da Ordem do Dia, todos os Srs. senadores presentes na Casa
devem se desloça_r,para o plenário; e, segundo o método utilizado quando Presidente o nobre Senador Mauro Benevides,
a_Mesa já çonferiu em plenário apreserwa de 27 Srs. Senadores. Faltam, portanto, poucos Senadores para completar o
quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Mais uma
vez, solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário, poiS
o Senado vai apreciar indicação de autoridades. Trata-se de
matéria com votação nOminal e que exige quorum de f11aioria
ab!)Oluta de votantes. Alguns ilustres Senadores estão chegando ao plenário. Logo- após 3 Votação dessas matérias. ·teremos sessão conjunta do Congresso Nacional.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavr3: ao nobre $enador Jarbas Passarinho.

Concedo

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. Pela ordem.
Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, desejo fazer uma
pergunta e, conforme a resposta, farei um comentário: gostaria de saber da Mesa, através de V. Ex\ se o Projeto de
Lei da Câmara que trata da Lei de Diretrizes e Base áa Educação já chegou ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Respondo
a V. Ex~, nobre Senador Jarbas Passarinho. O projeto já
chegou ao Senad.o e foi remetido à comissão competente.
Aqui, o projeto-tomou o n' 101, de 1993.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não, n' 101, de

1993.
Tive a informação de que na Comissão de Constituição,
-JuStiça eCidadania, pareCe-me que sCria a comissão do mérito,
já teria sido designado Relator o Senador Cid Sabóia de Carvalho, ou não?
·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Quànto a
essa parte não posso informar a V. Ex• Mas procurarei colher
-'informações e V. Exa as terá no mais breve espaço de tempo.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Y. Ex• sabe perfeitamente_como Um dirigeOté, não apenas eficiente, mas muito
presente na Casa, que aqui tivemo"s o problema de não aprovarqtos, __ desde l_9_go, aquele Projêto_ de Lc_t de Diretrízcs c
Bases de autoría do nobre Senador_Dar_cy Ribeiro.
- -Então, vamos ter a seguinte questão: o projeto está Sendo
discutido na Comissão de Educação, do Senado Federal e,
automaticamente, pelo que prevê o Regimento, os_ projetas
afins, ou seja, aqueles que tratam da mesma matéria, devem
ser anexados para serem discutidos em conjunto.
O objetívo da minha pergunta é saber se na Coinissão
de Educação poderemos tratar da matéria de maneira __ .
O Sr. Magno Bacelar --Senador Passarinho, V. Ex~ peroite-me um aparte?
. O SR. JARRAS PAS$ARINH0 - Concedo o aparte a
V. Ex•
- ---O Sr. Magno Bacelar - Gostaria de aduzir uma informação ao questionamento de V. Ex• Encerra, amanhã, perante a ComissãO de Educação, o prazo para a apresentação
de emendas que deverão ser submetidas à votação na próxima
semana.
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essa matéria relatb..a às autoridades na próxima semana. E,
O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex• se refere ao
sendo assim, perderemos a oportunidade,__ hoje, de cumprir
Projeto do Senador Darcy _Ribeiro ou ao Projeto da Câmara?
com o nosso dever. Agrade_ço muito a participação do nobre
O Sr. Magno Bacelar- Ao Projeto-da Câmara. O prazo
Líder do PDT. Afinal, pelo menos uma vez, me entendo
para apresentação de emendas deve estar sendo e11cerrado
amanhã. Alguns Senadores já demonstraram interes_s_e em ·com o PDT.
apresent~r emendas; eu sõu -um deles., _
·
"
.. .. O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) -Dentro de
alguns minutos sei"á submetida à votaçcio a=-mensageni refeO SR. JARBAS PASSARINHO - É bem provável que
rente à indicação de autoridades.
__
se possa apresentar até um sUbstitutivo no Senado, tal a impor~
Solicito, maiS Uma vez, aós·srs. Senadores que_venham
tância da matéria.
3.0 plenário, par3-qúe a m-enSagem pOssa ser apfeCTàtlá: com
Por exemplo, por que nos-insurgimos-aqui, iniciálmente,
o quorum exigido pelo Regimento.
em não deixar que o projeto fosse aprovado após meia hora
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, quero
de discussão, na Comissã:o_de Educaç~p. e_depois com cinco
fazer um apelo aos Tucanos para fazerem uma revoada para
ou dez minutos de disc1!SSão, aqui em plenário?
o plenário. (Pausa)
Porque a Lei no 5.692, que foi feíta ao riosso tempo,
no Ministério, deCó-rfeU-de um longo trabalho de conscienO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os Srs.
tização dos educadores brasileiros, numa eqUipe iniciãl presi~
Senadores estão- chegando. A Mesa espera -que"-os q·ue ainda
dida p"elo Padre José de Vas.conc~los,_que, infelizmente, mor~
não chegaram, os que se encontram em seus gabinetes, acorreu há pouco tempo; c onde figuravam Eurides Brito, Nilton
ram ao plenário.
Sucupira. Valdir Chagas- um dos grandes nÇ>_mes da EducaO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, segunção brasileira e é cearense.
__
_
do o senador Mauro Benevides, já há 39 Senadores. Estão
Verificamos, naquela época, que o Brasil era, juntamente
faltando somente dois.
com Portugal e outros dOis países africanos-; õS últimos quátro
O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, pediria
países do mundo que só tinham quatro anOs de escolarizaçãO
a V. Ex• que aguardasse mais cinco minutos, porque acabam
obriga-tória, CnquailtO õ-- Chile já estava com nove anos, a
de_ chegar seis Senadores de uma só vez. De- formª_ que acredi~
Argentina com mais dei-que isso; e tínhamóS umã dificUldade
tarnos que dentro de poucos miilutos haverá QuOrum sufide_ nos apresentafnioS como o último pelotão da educação
ciente.
no mundo. Pois bem, passamos para oito ·anos, e a proposta
do nobre Senador Darcy Ribeiro era reduzir para ch1co anos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Se algum
O nobre Senador João Calrnon, Patriarca da Educação
Sr. Senador quiser usar da palavra, poderá fazê-lo.
no Brasil, apresentou uma emenda a.o projeto do Senador
O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidente, pe_ço_ a palavra pela
Darcy Ribeiro. E seria_rilüíto ínteress~nt~._ ~~redito, que pu~
ordem.
déssemos, através do Relator da matérfa, apresentar um sUbs~
tituiiVo que juntasSe O pOnto de vista que adot_amos com aquele
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
que vem da Cámara. Mas como aquela CaSa Legislativa ficou
a palavra ao nobre Senador Aureo Mello, pela ordem.
com a última palavra --o Senado é a câmara revisora, mas
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pela ordem. Sem
a última palavra pertence à Câmara Federal--:- não será fácil
conseguir que essa matCria seja lá aprovada se não houver revisão do orador.) --sr. Presidente, já que V. Ex~. tão
generosamente, facultou-me a palavra, embora não queira
um entendimento com oS Líderes.
V. Ex• me informa ·agora, por exemplo, que qualquer - me Considerar propriamente- o que -se chaniarüi de um boquir~
emenda sendo apresentada, já o prazo est:ID:cto _se extinguindo_ roto, mas, nós, da Amazônia, sempre temos assunto engatilhado para expressar.
- a semana que vem, provavelmente, será uma semana de
Hoje, estava me lamentando não por não Il}e haver inseri~
difíCil quorum, aqui no plenário, devido ao feriado de Corpus
to para falar sobre um tema que vem sendo alvo de observação
Cbristi - o ideal seria que pudéssemos_ ter um substitutivo
e afírmação de o_utros Srs. Senadores, inclusjve daqu~la senha~
através do Relator. :E;. o ponto de vista que eu sustentava.
ra, representante do Estado de Roraima, que é concernente
O Sr. Magno Bacelar- Apenas queria trazer essa infor~ à. distribuição das terras amazónicas para aS tribos indígenas
mação a V. Ex~ Quero ·ainda litforrriar qUe, proporcional- deste País. Aquele caso da raposa, que foi_ apontado em Roraimente,_ o PDlêCY Partido com a maior Bancada presente ma, é decorrente - segundo afirmou a Senadora represenna votação de hoje, haja vista que se eilcõntram presentes tante daquele Estado - __das pressões internaciori~iS, -reta50% dos seus integrantes. Temos, i-nclusive, a informação
liando as terras brasileiras_, para que fossem entregues a essas
do Senador Dario Pereira de que outros Senadores já estão
tribos que_ não_ têm propriamente pátria, nem pertencem à
se deslocando para o-plenário. Chega agora o Senador Pedro nação alguma, porque transitam livremente, no caso em espé~
TeixCira, futu-ro- mtegrante desta Bancada, para engrandecer cie, ora em chão brasileiro, ora em chão vene~uelano.
o nosso Partido. Há, agora, 75% da Bancada elo PD_T.
Ora, Sr. Presidente, p.ão se justifica que sejam préJúdicados -os ·naturais deste país, quando exi_s_tem probleriias ã
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu diria que não estou
Serem reSolvidos, matéria ã ser solucionada e, sobretudo, assisinvejando V. Ex•, quando falo ainda pelo PDS. Somos também
tência a ser dada àquelas regiões distantes.
Ainda há pouco, estava conversando c_om o Senador Aluí75%. Somos três Sénadon~-s do PDS preseiítês: São 75% d~
zio Beze_rra e, para surpresa minha, estávamos falando em
Bancada. Não sei onde está o quarto Senador, que não veio
alguns municípios do Estado do Acre, como Cruzeiro do Sul,
ainda, pois, de um modo geral, somos 100%. _
Pedimos aos Senadores que compareçam, porque, se não
Tarauacá- terra do nosso J.G. de Araújo Jorge- Xapuri,
votarmos nesta quarta~feira, vai ser muito difícil votarmos
terra do nosso querido Senador Jarbas Passarinho, e o Acre,
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nidade de assinar a ConstituiçãO, o ait. 231 da ConsihUiÇâõ,"
que regula o prohlerna indígena, deve ou não ser respeitado.
No meu caso, participei diretamente, quando Ministro da Justiça no Governo do nosso m-afogradá príncipe ---que V. EX~
defendeu atê o fim___:_ levando _um estudo completo. Até tive
a curiOsidade de permear um problema de antropologia cultural. Senti a necessidade, no que· diz respeito à questão dos
fariorii.ami, de ter a condição~ como Ministro, de propor ao
Presidente da República a demarcação daquelas terras. Já
as terras do nordeste de Roraima ...
tência para e_sscs lugares. POr favor, qLie rio Orçamento federal
-que ameaçam de modificar e transf6f-mar - não se venha
O SR. AUREO MELLO -'- Mas uma demarcação tão
a retirar as dotações destinadas a civiliiar e ampliar essas grande quanto aquela que foi feita! Não acha V. Ex• que
terras cheias de florestas e repletas_ de atraso, que são da
é _um _exagero, _que __ ll_á uma disparidade entre a população
periferia brasileira.
- Ianomami e as terras dadas a eles?
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?'
O Sr. Jarbas Passarinho- Não. Se V. Ex~ quiser analisar
a questão pitagoricamente eu_ me reCuso a discuti-la, porque
O SR. AUREO MELLO- OuÇo V. Ex• com muita honra.
Pitágoras inventou o número, e com o número V. Ex• diz
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ iniciou, como sempre,
que há pouco índio para muita terra. Em compensação, em
o seu belo discurso, falando do problema indígena relacionado
Ala_goas, terra do Presidente da República de então, demos
com terra, não foi?_
18 hectares por índio. O problema não está absolutamente,
O SR. AUREO MELLO- É verdade.
quando se trata da questão da colonização, na relação entre
a quantidade de terras e o número de pessoas que estão lá.
O Sr. Jarbas Passarinho - E V. Ex~ assinOu 3 COiisti.:tuição, ou a assinou com restiição, ou nâo a -assinou; ôú-ilão · O que a Constituição diz claramente é que as terras que são
tradicional e permanentemente ocupadas devem ser demarera V. Ex• constituinte?
·-·
cadas__c_omo propriedade dos índioS. Mas não se trata de proO SR. AUREO MELLO- Eu era constituinte, assine!
priedade dos índios, trata-se de propriedade agregada, porque
a Constituição.
o art~ 20 da Constituição elenca todos o~ bens da União e
o último item são as terras indígenas._ As terras indígenas
O Sr. Jarbas Passarinho - Então sofnos escravos do
s~p_b,en_s da UniãQ.no caso dos Iao_qmami_elas estão dentro
texto constitucional, concorda V. Ex~?
da faixa de fronteira, mas podem excedê-la ou não, depenO SR. AUREO MELLO- Em parte potqué poderemos
dendo do que se analisar até os 1~0 ,qUilómetros- e a União
modificá-la agora em outubro.
é duplamente responsável por elas. Não há o menor perigo
O Sr. Jarbas Passarinho- Quando a modificarmos, sim.
em relação à soberania nacional de se ter feito aquelt! tipo
Mas enquanto não, estamos presos a ela. Juramos respeitá-la.
de demarcação. O que é necessário, sim, é na hora de sua
utilização ser obrigatório ouvir o Conselho de Defesa Nacional
OSR. AUREO MELLO -Sem dúvida. Sou, nesse ponto,
e, ouvido este CoiiSelho, um projeto de lei que passe pelo
o que em gíria militar se chamaría de ''caxias''_. Sou crente,
Congresso NacionaL Então, não m-e-impotta essa colocação
caxias, daqueles que pensam que a Constituição é um docuque V. ExR fez ainda há pouco se o número de índios, dentro
mento que deve scr obedecido e respeitado em to_dos os seus
de seus folk ways, dentro da sua cultura - está na Constiitens. Embora haja por aí certas subversões ditas constitli·
tuição, Inclusive, qUe temos que preservar essa condição de
cionais, que depois são comemoradas em termos de palco,
reprodução não ape.nas física mas também cultural- , corresde sessões maravilhosas, com todos os seus protagonistas_ mais
po~de exatament~ àquela área. Tanto que ...
destacados.
O SR. AUREO MELLO - Mas, Senador, V. Ex• não
O Sr. Jarbas Passarinho - Admite ainda V. Ex• que
acha que aquela área dada aos ianomami não corresponde
me concedeu um aparte?
à quantidade de índios naquela região nem atende, na sua
O SR. AUREO MELLO - Estou dialogando com V.
regulamentação, aos interesses dos habitantes da região de
Ex\ o que é um prazer. V. Ex" é, inclusive, acima de militar,
Roraima? CUsta--me -crer. Estou informado de que a tribo
um escritor, que, geralmente, é prolixo por natureza. Assim,
do ianomami é apenas de 5.500 índiOs. A área que lhes foi
com prolixos dos dois lados, vamos fazendo o nosso parlaatribuída é superior à de muitos países. E, ao mesmo tempo,
mento.
na regulamentaçãO_ desse dispositiVo constitucional se impede,
por exemplo, a presença de nacionais que desejem também
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex' leva uma g:rande vantaexplorá-la e 'utilizá-la de maneira a auferir vantagens.
gem porque, além de civilista, e poeta.
O SR. AUREO MELLO- Poeta, sempre. Senador, às
__ O Sr. Jarbas Passarinho - Pode V. Ex~ ouvir meu arguvezes.
mento?
O Si'. "Jarbas Passarinho- Pobre de mim, que apenas
O SR. AUREO MELLO- Siin.
levei 28 anos da minha vida fazendo "direita, volver! esquerda,
O Sr. Jarbas Passarinho- Em primeiro lugar, o recerivolver!"- aliás, mais-direita do que esquerda.
seamento dos ianbmarni, no- gerai-- não é uma tribo só,
O SR. AUREO MELLO - Acredito.
são várias tribos diferentes, quatro subgrupos lingüístícos e
não. apenas um ....:.;~corresponde a mais de dez mil índios,
O Sr. Jarbas Passarinho - De qualquer modo, o meu
segundo o levantamento feito pela Universidade de Brasilia.desejo era perguntar a V. Ex~ se, tendo como teve, a oportuafinal, não é um Estado tão grande assim. E o ex-Ministro
da Saúde, Adib Jatene, é presumível candidato, talvez do
PPR, à Presidência da República. segundo circulam murmúrios por af.
Sr. Presidente, para surpresa minha, verifiquei que não
existem vias de comunicação entre um Estado e oütro". A-cidade de Rio Branco não se comunica, por estrada, a Tarauacá nem a Xapuri, nem a Cruzeíi'o do Sul, nem a lugar nenhUm.
Estamos necessitando mais do que nunca de verbas e de assis-

5102

Quinta-feira 3

Junho de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O IBGE esteve lá mas não foi às áreas a que deveria ir.
Esse levantamento já corresponde ao ano de 1984. Mas. não
vou discutir se são 10.000, 15.000 ou 100.000, mas o que
V. Ex~ focalizou. Esses índios estavam lá e precisam ·daquela
terra para, do ponto de vista exatamenti da antropologia
cultural, sobreviverem, ou não? Eu respondo que siin. Eles
precisam, porque as áreas que estão intermediárias e aparecem:
em branco no mapa não são apenas de__ çl_~mbulação; são
áreas que exigem um-a interaçâ.O- cultural Cfltr~ tribos diferentes. E mais ainda: essa interação signífica~ fariibéffi; determinadas tradições de natureza matrimonial e ou_tras de natureza
funeráriã. As trilhas levam de uma à outra. Aquela área apenas aparentemente não está com a presença no solo daqueles
índios. Isso não tem cabimento. O fato _de não permitir a
entrada a partir da demarcação é exatamente para permitir
que apenas as autoridades as tenham. Quais são as au1-oridades
federais? São as nossas Forças-Armadas, o Ministério das
Relações Exteriores. _Amanhã, qualquer outra autoridade,
que do ponto de vista federal lá se inclua., tem completo trânsito. Penso que V. Ex", Cõmb poeta, conio fúiirianista, como
homem admirável que é - e eu o respeito por isso.
O SR. AOREO MELLO- Muito obrigad-o. V. Ex' que
o é.

O Sr. Jarbas PassarifihO- V. Ex~ nãÕifâ defender aquele
tipo de garimpagem brutal que se fez, a partir do momento
em que a estrada perimetral norte juntou-se com o levantamento do RADAM e só numa tribo Catrimani houve 52%
de mortos. Veja V. Ex~ que não podemos defender isso.
O SR. AUREO MELLO :._De nenhuma maneira!
O Sr. Jarbas Passarinho -Quando V~~· dizeni r~clação
aos outros habitantes, claro que conheci Roraima muito antes
de alguns que hoje a representam. Conheci-a antes até do
nome Roraima, quando eu era oficial do Estado Maior, quando era ainda Rio Branco. Acontece hoje, evidentemente, que
essas terras não são intocáveis. Já disse há Váiios Colegas,
aqui, que essas terras são perfeitamente eXPLOráveis a partir
do momento cm que haja o projeto de l_ei e__.se explorç.~ Q
que não pode ser feito é na base_do garimpeiro".que lá chegou,
provocou a· doença, metade dessa tribo morreu de gripe! Senador Aureo Mello, são s_eres humanos! Enqu_a_~to debatemos,
foi aumentando o número i:Ic Senadores_ presentes. Peço a
V. ExA que me dê uma oportunidade futura para discutirmos
esse assunto.
O SR. AUREO MELLO - Estou vendo que em Xapuri
as pessoas entendem um pouco. Aliás, bastiQte de assuntos
_
de indiologia.
- ·,:
Mas a condução da minha palavra tcnl o objetivo de
falar sobre o Projeto Calha Norte~ Esse proj~!o foi suspenso.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Pediria ao
nobre orador que abreviasse as suas considerações.
O SR. AUREO MELLO- Sim, Sr. Presidente.
O Projeto Calha Norte- e, abreviando as minhas considerações e quase as encerrando, aproveitando o número que
já dá quorum - deve ser revivido coin ã ntãxima-_ rapidez,
embora não seja, como disse o nobre Senador Jarbas Passarinho, adepto da invasão destrutiva dãs áreas. indígenas. -o
Projeto Calha Norte tem a finalidade de estab_el~cer uma faixa
de 150 quilômetros, a partir das fronteiras .daquelas nações
indígenas que fazem limites com os Estados de)~.oraima, Rondônia, Amazonas e Pará. De repente, o Projeto Calha Norte

morreu, ninguém ouviu falar mais dele. Os próprios militares
já estavam aceitando a hipótese de esse projeto vir a ser
apenas destinado a manter alguns núcleos de__ habitação e de
civilização naquelas áreas. Por isso, Sr. Presidente- pretendo
futuramente falar com mais profundidade e especificamente sobre o assunto- há necessidade da renovaç_ão e do prestígio-,
o inais urgente possível, do Projeto Calha Norte.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Srs. Senadores, por falta de quorum, a matéria constante do Item 2 deixa
de ser submetida à votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 154, de 1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n'' 174, de 1993 (n'234/93, na origem) de 5 de
maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
GERALDO AGUIAR DE BRITO VIANNA para compor
o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Suplente de
MinistrO Classista Temporário, representante dos empregadores, em complementação ao triênio DE 1992 a 1995, na
vaga decorrente do falecimento de Osório Coelho Guimarães
Filho.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4!
Discussão, em turno único, do Parecer-o" 167. de 1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n• 194, de 1993 (n' 275/93, na origem) de 24 de
maio de 1993, pela qual o Senhor Presidente da República
submete_ à delibt!_~'-!.Çã.o do Senado a escol~a do Genera~-de
Exéreito LUIZ GUILHERME DE FREITAS COUTINHO,
para exercer o cargo de MinistrO do Superior Tribunal Militar,
na vaga decorrente da aposentadoria do General-de-Exército
Haroldo Erichsen da Fonseca.
_
__ _
Em discussão o parecer. (Pausa.)
NãO have-ndo quem peça a palavra, encerro a discussão. A votação _fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos
Srs. Senadores que será realizada, imediatamente. sessão conjunta do Congresso Nac_ional para a apreciação de medidas
provisórias. _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão C?rdinária d~ amanhã a seguinte _
ORDEM DO DIA
-l-

OFÍCIO N• S/48; DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Oiíeio n• S/48, de 1993, através do qual o Governo do
Estado do Maranhão solicita autorização para contratar operação de crédito junto à Financiadora de EstUdos e Projetos
- FINEP, no valor de dezenove bilhões. s_etecentos e setenta
e seis mílhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito
cruzeiros e cinqüenta e três centavos, para os fins quC especifica. (Dependendo de Parecer.)
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-2REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 327, de I991

Discusssão, em tui"no único, da Rcdação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 162, de 1993),
do Projeto de Lei do Senado n" 327, de 1991, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre
a participação dos empregados na direçã~ dª's socie~ades de
economia mlsta e empresaS pUblicas vinculadas à União.
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Grupo ]nvestimel!'..:os
Representa o montante de recursos investidos na carteira
de empréstimos averbados aos associados, assim como inVestimentos em ações do Banco do Brasil S/A, cujo desempenho
foi otirnizado, também, em face do deSd6hramento d-ãs -ações
"ON" e "PN", pertencentes ao Instituto, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas do dia 30-12-92.
A variação deste Grupo com relação ao mês de fevereiro
·
·
de 1993, foi de 38,64%.

Grupo Créditos Diversos
Neste Grupo, a variação percentUal relativainente ao mês ·
de fevereiro de 1993, foi de 38,00%, em decorrência_, principal-3mente, do aumento do débito da Câmara dos Deputados,
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
relativo ao repasse de Equiparação de Pensões e Reserva
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 90, DE 1992
da Previdência Congressual, devendo-se levar em consideDiscussão, em tlifllo sUplementar, do Substitutivo do Seração o disposto no item 1 das Notas Explicativas anexas
nado ao Projeto de Lei da Câmara n' 90, de 1992 (n• 3.019192,
ao Balancete.
9
na Casa de origem), que modifica dispositivOs da Lei n 6.494,
Grupo Ativo Realizável a Longo Prazo
de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos_ de_ e_nsino
especial o direito à participação em atividades de_estágio.,
A vadação percentual do Grupo em relação ao mês de
fevereiro de 1993, foi de 105,44%,.ern decorrência du reinício
tendo
Parecer, sob n• 161, de 1993, da
dos finanCfãmentóS de veículos aos associados do Instituto.
-Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O valor alocado para- a concessão de financiamento de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encer·
veículo a_tingiu o montallfe acurnulaâo de
rada a sessão.
- Cr$31.534.886.235,10.
Grupo Ativo Permanente
(Levanta-se a sessão às 19_h30min.)
Neste Grupo, que demonstra os bens móveis e iffióveis
INSTITUTO DE PREVIDJÔNCIA DOS CONGRESSSJSTAS do Instituto, não houve nenhuma incorporação de _bens ao
património da Entidade, fechando o mês com o valor total
(Criado pela Lei n' 4.284163)
de Cr$150.728.920,25
· ·
·· ~
PARECER
Passivo
Balancete Patrimonial e Demonstrativo das
Grupo Passivo Exigível Operacional
Receitas e Despesas do IPC, referentes ao més de março
Demonstrou urna variação percentUal de 169,94%, em
de 1993.
relação ao mês de fevereiro de 1993, como conseqüência da
O Conselho Deliberativo do InstitutQ de Previdência dos
retenção das obrigações tributáriaS apropriadas no mês, que
Congressistas -IPC, de acordo com o que estabelece o art.
foram liquidadas em abril de 1993.
12, inciso III, da Lei n• 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
Grupo Passivo Exigível Atuarial
examinou o Balancete Patrimonial e o demonstrativo das ReNeste Grupo, as Reservas Matemáticas -Benefícios a
ceitas e Despesas referentes ao paríodo de 19 -1_a 31-_3_-93,
conceder, destinam-se à concessão de benefícios futUros aos_
conjuntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas
associados do Instituto.
do _mês de março de 1993, considerando que essas peças traduzem a situação patrimonial e financeira do Instituto em
Grupo Não Exigível
31-3-93, com Notas Explicativã.s, resolve:
As Reservas da PreVidência Congress~al variaram, em
Aprovar o Balancete e os Demonstrativos âas Receitas
relação ao mês de fevereiro de 1993, em 28,9Q%, cujos resule Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistastados destinam-se, também, à concessão de benefícios futuros
IPC, referentes ao mês de março de 199-3, apresentadas na
aos associados,_ devendo-se levar em consideração o disposto
forma a seguir descrita:
no iteni 1 (um) das Notas Explicativas arie:Xas ao Balancete.
Ati vo
O Balancete Patrírnonial do IPC, I-eferente ao mês de
março de 1993, apresentou um fechamento do Ativo e Passivo
no valor total de Cr$ 875.413.126.441,84.
Grupo Disponivel )mediato
Córrtparando-se o resultado obtido no Grupo, com o mês
de fevereiro de 1993, obtém-se uma variação de 25,56%,
oriunda das aplicações de recursos em ativos financeiros:
RDB; CDB; Fundo Ouro; Fundo Azul c Cadernetas de Poupança.

CONTAS DE RESULTADO
Receitas de Contribuições e de
Transferências Correntes
Estas Receitas destinain-se ao pagamento das Folhas de
Pagamento de Pensionistas, contidas no Grupo Despesas de
TransferênciaS Correntes~
O valor de Cr$90.307.753.421,76 a receber da Câmarados Deputados e Senado Federal, a título de equiparação
- de pensõe se reserva dã previdência congressüal, quando atualizado, na forma dos demonstrativos anexos, totaliza o mon~
"tante de Cr$329.238.473.491,28, cuja diferença, no valor de
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Cr$238.930. 720.069.52 (Corrcção Monetária), se nao forressarcida ao Instituto. representará prejuízo, pelas razõeS expostas na análise do Grupo a seguir descrito: Re~eitas Patrimoniais.
Receitas Patrimoniais

em-

Estas Receitas são oriundas das aplicações
ativos financeiros, que correspondem à atualização monetária mais
ganhos reais, que variaram em virtude dos prazOs -daS aplicaç~
Iões e prazo fixo, onde estas receitas passaram-para O méssubseqüente.
Em face do não recebimento_ dos repasses de equiparação
de pensões e reserva da previdência congressual, conforme
já detalhado nas Notas Explicativas anexas ao Balancete. as

•

c.rbo

·~ASEII•

COXGti!ISO
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receitas Patrimomais estão complementando o pagamento da
Folha de Pagamento de Pensões, uma vez que as receitas
de contribuições e de transferências- Contribuições Patrimonais - são insuficiantes para ã coberiura da referida Folha
de Pensões.
As receitas patrimoniais destinaram-se, também ao pagamento de Despesas apropriadas nos Grupos Despesas de Custeio e de Investimentos.
As Contas de Resultado demonstraram uma igualdade
em decorrência da constituição de Reservas durante o mês
de março de 1993, no valor de Cr$193.718.691.754,20.É o Parecer!
Bra'si1ia DF, 13 de maio de 1993. -Aloísio VascoDcelos
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DEPARTAMENTO DE CONTAS!LIDADE
Seção de Análise c Orçamento

Notas Exp1li:ativas Anexas ao
Balancete Patrimonial de março de 1993

O IPC tem i ii::cCóêr da Câinara dos Deputados os

L
recursos

con~ignados

a título de equiparação de pensões e

reserva da Previdência Congressual nos valores de

- ci!WU.

Quiota-feira 3-- 5) 13

Cr$61.448.823.544,32 e Cr$24.68l.l71.87l,lf; e do Senado
Federal nos valores de Cr$3.340.903.580,14 e
Cr$278.707.672,41, respectivamente, perfazendo um total geral de Cr$89.749.612.667,98 (oitenta e nove bilhões, se.tecen-

tos e quarenta e nove milhões, seiscentos e doze mil,_s<:;iscentos
e Sessenta e sete cruzeiros e nov_enta e oito centavos), sem
atualização monetária, apropriados como receita, na forma
a seguir descrita:

DOS DEPU:rAllOS

- Equiparação de PenaÕea

Exercicio
Exerc!eio
Exerc!cio
Exere!cio

de
de
de
de

1990 • Cr$
258,338.261 1 16
1991 a Cr$
882.295.994-04
1992 • Cr$ 20.957.889.401;50
1993 • Cr$ 39,350.299.887,62

- ·Íiesena da PrerldêucLII

61.448.823.544,32

Co!!!lre!sual •

Exercicio de 1992 •••••••••••••••••• Cr$ 9.374.688.901,85

Exerc!cio de 1993 ........ ~ .......... Cr$ 15;306.488.969,26

24.681.177.871,11

mrAL Ill ciMARA.

IJ.EPU:I:6IXlS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C:r$

86.130.001.415,43

Outubro a Dezembro/92 •••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$

3.340.903.580,14

JX)S

- Reserva da Previdencla Co!!gressuil

Exerc!cio de 1992 (Dezembro) ••••••••••••••••••••••••• Cr$

278.707.672,41

70llL DO SENADO FEDERAL •••••••••••••••••••••••••••••• Cr$

3.619.611.252,55

ci!WU. DOS DKPU:rAIIOS + SBIWlO FEDERAL • .. • Cr$

89.749.612.667,98

1'0'LU. GERAL:

Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da Câmara· · remontá em Cr$12.134.102.280,47 (vide quadro demonstratiVo anexo).
·
2. A aplicação em "Debêntures", equivalentçs a títulos
não conversíveis da" A Rural ColOnização SI A"~ pertencentes
ao Grupo Realizável a Longo Prazo~ representando à época
45% do Ativo Contábil, acha-se sub-judice, em virtude de
irregularidades constatadas na emissão dos títulos e á falta
Portanto, o total geral a receber da Câmara dos Depude documentação hábil, conforme Processo n9 14.322/89, na
tados é de Cr$86.688.142.169,21, elevando o montante global
Câniara dos Deputados.
a receber (CVâmara dos Deputados + Senado Federal) para:
3. - A Rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a
Cr$90.307.753.421,76, não atualizados monetariamente.
Conceder" do Grupo Exigível Atuarial, tem -como finalidade
De acordo com o Demonstrativo aneXo, o niontante a --atender à cobertura de Benefícios a CoilCe'der. de acordo
com a orientaçãO da Empresa Atuária- STEA, nos termos·
receber da Càmara dos D_eputados, compreendendo os exercído contrato firmado entre o IPC-e aquela empresa em 1990,
cios de 199Q, 1991, 1992 e 1993, a título de equiparação de
sendo que estamos_ aguardando os cálculos atuariais resulpensões e reserva da Previdência CongreSsual, corrigido motantes d_o_referido contrato para que possamos proceder aos
netariamente pelo índice oficial de inflação INPC/IBGE, até
lançamentos de ajustes necessários.
abril de 1993, atingiu o valor de Cr$317.104.371.210,81.
Brasilia DF, 1~ de maio de 1993. _........ Jnsituto de_ Previdência dos CongreSsistas Francisco dos Santos Pa~s, Diretor
O Senãâo Federal também deixou de' repassar para o
IPC, no exercício anterior, recursos··a título de equíparãção- do Departamento de Contabilidade Contador CRC-DF 4966; Instituto_ de Previdência dos Congressistas Marcos JoSé C. Lima
de pensões e reserva da Previdência Congressual~ nõ Valor
Chefe da Seção de Análise e Orçamento Contador- CRC-DF
total de Cr$3.619.611.252,55 que atualizado monetariamente
8274.
pelo indice oficial de inflação INPCIIBGE, até abril de 1993,
dos Deputados a título de reserva da Previdência Congressual
os valores de Cr$108.877 .231,76, relativo aoi exefdcio de 1990
e Cr$449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991, perfazendo
o montante de Cr$558.140.753, 78, seni atualiza-ção monetária,
não apropriados na equação patrimonial.

"'...
~
~

o
~·
~

INSTITUTO DE PREVIIJtN,CIA DOS CONGRESSISTAS - IPC
DEPARTAMENTO OE CONTABILIDADE ,_

<l'

§'

Seção de An-álise e Orçamento

"'

DEMONSTRATIVO OOS REPASSES A RECEBER DA cAMARJ\ DOS DEPUTADOS, RELATIVOS A RESERVA DA PREVIORNCIA CONGRESSDAL E
EQUIPARACAO DE PENSÔES 1 REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 1990 1 1991, 1992 e 1993, CJJRRIGDX:S KJNETARIN1ElfJ.E
PELO INPC / 18GE, ATt ABRIL DE 1993

o
RESERVA DA PREVIDeNCIA CONGRESSUAL

~

..•
•

SE"'/'!IO•Of.30')
OIIT/'~0-0f.~')

N'OVf90·0f.J7o
DEZ/90-Qf.395

VALOR
A RECEBER
2. 700,343,114
27,416.789,201
4l.SS4,287.02,
35,205.8U,10 ·

VARlAÇlO

CORREÇAo

ACikiUl.IDA
(\)

MONETÂRIA

30.123,43
26.311,30
22.48'9,86
18,860,5'9

ai NOV/'H:Of,702
lt· DEZ/91·0f,176

49.177.816,06

).'993,07

400.085.705,'96

3.1'96,98

TOrAIS •••

449,263.522,02

1 miAIS •••
~

AG0/92~0f.71S

SET/':12-0!.768
OUT/'!12•0f.857
NQV/92-or.sr.s
i DEZ/9'N)f.fJH/'!l3

.10S,8n...zn.7f.

-

1.148,336.394,18
1.ã10.&)2,169 ,54
2.642,(;20.285,96
1.')94,821.006,37
1.'978,27').045 ,ao

536,68
loll,SS
307,37
231,48
163,95

SOMA

813.436.065,91
7 ,213. 71.3.65fii. 78
'!l,79S·,298,Uio,80

/IIDMNID
-

EQUIPARAÇAO DE PENSOES
VALOR
VARIAÇÃO
CORREÇAO
ACUI!UUDA
A RECEBER
MONETARIA

-

6.61o~,023,'816,3S

24.462,471,173,84

24.571.34,,005,60

l.'l63. 704,61'!1,75

2.012,882.435,81

12.790.660.002,40

13.1'1'0.7115. 708,36

NOV/'H-Of,70J,
DEZ/91·0f. 775

'J6.137.'l83,63
76.9'92.116,3')
709.165.894,02

1.4.7s~t.~uz,rs

lS ,103. 628.~44;.17

I'O!A.lS , ••

882.295.991.,04

6.161..8')1,76-0,19
6.660. 769.337,13
8.12.2,621,'912, 9ft
4,617.611.665,55
),243.388,495,5'!1

7.311.228.154,47
8.211,401.506,oii1
10.765.242,258, 92.
6.612.432.671,92
5.221,667 .S41 1l9

JAN/92·0f.084
Sf:I/92-0!,767
OUT/92•0f.85
NOV /92-0! .861o
rFl}Q/2.-of..Cffl/93

Ol1I/90•0f,J28
HOV /90-Óf ,)58

132.060.1o2~,49

19.281.994,00

DEZI~-Qf,]94

106.995.S3t,oS1

TOTAIS •••

258.338.261,16

16.8.224.355,81
4.073.717 .223, 79
6.644. 913,374~ 69
5 .o2a·.soo. 11o1,oo
5.042.533. 706,21

-

26.311,:10
22.48'),81>
11!1.860,59

S.OMA

6,168,11
3.'993,07
1'!16,98

2.518,25
1.13,55
Jo7,:n
2ll,lo8
163,95

-

lO

'o
o
n

-

5.073.343.287, 32
2'). 700.205.107.70
3.205,515 ,ZóO,OO

5,0'}2.625.281,32!
2,.8)2,266,137 ,1" I
3.222.511.097,67 :

37 .97'!1.061,.255 ,02

38.147.402.516,18

s.n').9S4.264,87
3.071o.34'i ,101, 93
22.671.8')1. 7;8 ,64

6.026.092.148,50
3,151.)41.218,32
23.381.057,692,66

31.676.195.165,44

32.561.491.159,48

4.2J6.3(19.840,1':1
16.841>,857,578. 98
20.424.470. 23'!1,78
11,63').973.515' 21
8.267.234.011,33

4.404.5)4 .1'16,00
20.920,574,802 '77
27.069. 383. 614,'- 1
16.661!1.!.7!o.256,27
13.](}9. 767.717,54

:;,

I~

<•>

816.136,1o09,35
7 ,241.ll0.4451 9'8
9.8]8,8S2,4U 182
6.675.229,688,45

I'PJ.-JI:JJM-()f.IB)

.

o

z
o

~

' tr>
p~;

o
z
n

?

~

...

?

~

TOTAIS ,.,

'.374.6a8.901,85

-

JAH/93-0f,091
FEY/93-Qf,142
HAR/93•0f.227

3.933,)31.168,27
3.99'0.224.841>,15
7 .31112.932.'954,~

104,98
64,26
28,75

70'IA1S •••

15 ,306,4-!8.'1&9 .lá.

TOTAL GERAL, ,

26.:Z!'t....:mt,;62h;s,

, !!!!!•

'

•

(*)

T•l~

... -

-

~-

28 .8{17.283.231,52

38.181.912.133,37

4,129.211.060,45
2,564.118,486,14
2.122.5'13,224,51

8,062.542.226, 72
6.554. )43.332,19
9,505.526.179,3-6

8.Jn.5 ...922-1Jl.ll76~04"1.""39'8,..67"

TOTAIS •••

20,957 .88').401,50

JAN/,3-0f .090
9.9'!/5.120.805,71
FEV/93•0f,l43i 10,252.295.713,26
HAR/93·0f.22
19.102,883,30á,63

21o.122...4ll...'7JIU.,l7.- TOTAIS •••

39.350.2,9.987 ,62

. "l\ll.079.. 361.023,5L. IU!AL GERAL • •

61,448.823.544,32

1G4,'l8
64,26
28,75

-

I·W
61.414.845.185,55

82.392.734.587 ,os

10.492.871,921,93
6,588.~25. 163,91
5.492.078.951,23

20.487 ,9')8,627, Slo
16.840.421.037,19
24 .594.~62 .259,116

22.573.082.037,07

61.923.381.924 ,5~

153.61.!3.186-~3,08

215.025.010.181 ~30

!/'
1
'
J.. ' '

patt-lal -TOO!.
DAS I<!S!l<VAS
+ -PARA<Ao"'
lD<lUClOO •• c,-s
1'0'L\L CD.IL
CD1.L DolS
aESEIUAS +
~üAÇJ.o Dtt .........
l'EifSOa ""'
CO!UUCIIO
Cr$ "'->07-153.421,70
32.9.13S.473,o\91,2:8

~c~)!>F ~d.~~

~

-"''
o

o

'

~

c

g.

o
a.

"

'D
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INSTITUTO DE PREVID2NCIA DOS CONGRESSISTAS - IPC
DEPAR'l'AKEN'l'O DB CONTABILIDADE

e Orça.ento

Seçio de aniliae

-·--

RESERVA

~
-

II7J1'XJ!Jm!i3

"""-"""'

.

o

--

DA PREVID.I>.NCI.A CONGRESSUAL

VALOR
A RECEBER

278.707.672,41

278,707.612,41

'"""""
,,,

~

-

-

1&3,95

-

CORRECAO

MONETARIA

45f>.94l.l28,92

SOMA

735.648,901,33

..
45 •• 941,228,92

735.6lo8.90l!J,l

- --

~

VALOR

A RECEBER

OITI/n-or .H~b

1.328.39~.991,26

NOV/9l·Cif,B&b

999.485.930,24

"""'""_.,
"""'"""'-

.

~

EQOIPARAÇAQ

l.Oll,02l.65B,ólo

l,.:V.O.~OJ.SSO,l4

'""""'
'"""'-"''
~~~
307,37
231,48
163,95

-

""-

·.

DE P~SOES

..

CORREÇAO

-

,_,.,_

SoMA

MONETARIA
4.08J,090,75D,)Io

--"~~

-

2.J13,6l0.03L,Jl

5.4ll.4B6.749,60
3.Jll.O'l5.96l.,S6

1.660.84'J.009,llo

2.673.870.667,98

8.051 .S49. 799,00

U.?9!l,lo53.31'J!l4.

.Já·

( ~ F ~.<+lt

SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 1"' a 31 de
maio de 1993 - art. 269, JJ do Regimento Interno)

Projetos aprovados e enviados à sanção:
_ __ _
_
Projeto de Lei da Câmara no 45, de 1993 (no 3.477/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a transformação de cargos no âmbito da_s__instituiçóes federais de ensino, abrangidas pela Lei n~ 7.596, de 10
de abril de 1987. -Sessão: 4-5-93 (76)
Projeto de Lei da Câmara no 145, de 1992 (n' 3.355/92,
na Casa de origem), de. iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria cargos-em comissão na Secretaria d~ Tri~u
nal Regional do Trabalho da 10• Região, com -se-~e em Brasília
-DF, e dá outras prôvidências. ~Sessão: 4-5',93 (76)_.
Projeto de Lei da Câmara n' 68, ~de 1993 (n' 3~632/93,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafos <19 ait. 27
da Lei no 6.662, de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre
a Política Nacional de Irrigaç-ã_o, e dá outras providências.
-Sessão: 4-5-93 (76)
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1992 (n' 3/~1, na
Casa de origem). de iniciativa dO -Presidente da República,
qUe dispõe sobre os incentivos fiscais para ã éapacitaçãó tecnológica da iqdústria e da _agropecuária-, e dá Outras providê~ciãs.
Sessão: 5-5-93 (79) Extraordinária
.
.
Projeto de Lei da Câmara n' 48, de 1993 (no 3.498,193,
na Casa de origem), de iniciativa do Presiderite da República,
que altera dispositivo da Lei n~ 8.078, d~ 11 de setembro
de 1990, que dispõe Sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências. -Sessão: 6-5-93 (81)
.
Projeto de Lei da Câmara no 118, de 1992, (no 5.579190,
na Casa de orige-m), que dispõe sobre a aplicação, nos Tribunais de Justiça- e nos Tribunais Regionais Federais, das norm-as
da Lei n~ 8.038, de 28 de inàiõ- de 1990, sobre ações penais
originárias. -Sessão: 13-5-93 (87)
Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 1992 (no 7:.445186,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente_d---ª Repúbli~a,
que revoga o Decreto-Lei no 869, de 12 de deiembro de 1969
e _dá outras providências. -Sessão: 20-5-93 (94)

Projeto de Lei da Câmara no 14, de 1993 (n' 7.128/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que cancela débitos para com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e dá outras providências.
Se~são:- 26'5-93 (99) _
·
Projeto de Lei da Câmara n' 100, de !993 (n' 3.832/93,
na Casá de origem), de iniciatiVa do Presidente da República,
que conCede antecipação de reajuste de vencimento e de soldos aos servidores civis e militares do Poder Executivo.____:
Sessão: 26-5-93 (100) Extraordinária
Projetos aprovados e enviados à promulgação:
Projeto_ de Resolução n~ 37, de 1993, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina -_SC~ a oferecer garantia
à operação de crédito a ser realizada entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, e o Banco do
Brasil S/A, na qualidade de agente financeiro da União, no
valor de um trilhão, quinhentos. e setenta e quatro bilhões,
setecentos e trinta e sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros,
destinada ao financiamento do Programa de 'Modernização
do Setor de Saneamento- PMSS, naquêle Estado.- Sessão:
4-5-93 (76)
Projeto de Resolução n~ 38, de )993, de iniciativa da
Comissão Diretora, que disPõe sobre o Plano de Carreira
dos Servidores do Senado Federal e dá outras providências.
-Sessão: 5,5,93 (79) Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 40, de 1993, qu~ autoriza o Governo ~o Estado de B~ahia a oferecer garantias em favor da
Empresa Bahiana de Agua e Saneamento S/A- EMBASA,
sobre o valor de um trilhão novecentos e setent4 e um bilhões,
c!toc~ntos e noventa e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros. equivãlentes a US$99,300,000.00, parcela de empréstimo
obtido pela República Federativa do Brasil junto ao BIRD,
e a elevar teinpOfariapúmte seus limites _de _endividamento,
para implementação do Projeto- de_ Modernização do Setor
de Saneamento - PMSS, no Estado da Bahia. -Sessão:
6-5-93 (81)
Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1993 (no 189/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
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concessão à Rádio Alvorada Ltda. pa_ra explorar serviço de
radiodifusão sonora cm onda média na cidade de Cruz das
Almas, Estado da Bahia. -Sessão: 6-5-93 (81)
Projeto de Resolução n 9 34, de 1993, que aUtoriza b Governo do Estado_. do Rio Grande do Sul a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas pÓblicaS, Letras Finanéeir3.s
do Tesouro do Estado do Rio Grande do -Sul ~~FTRS,
destinadas ao giro de noventa por centO das 52.063.102
LFTRS, vencíveis no primeiro semestre de 1993. -Sessão:
10-5-93 (83)
Projeto de Rcsqlução no 41, de 1993, de iiliciatíva da
Comissão Diretora, que altera a Resolução n9 42,-de "1993.
-Sessão 12-5,9.3 (86) Extraordinária .
._
·
Projeto de Resolução n" 1, de 1992, de autoria do_ _Senador
Mauro Benevides, que cria a Comissãp Q.e: __Fiscalização e Controle e dá outras providências. -Sessão: 19-5-93 (92)
Projeto de Resolução rt 9 33, de 1993, qUe rerratifica a
Resolução do Senado_Fe_deral n' 54, de 1992. -.Sessão:
25-5-93 (98) Extraordinária
·- ·
Projeto de Decreto Legislativo n• 15, de 1993, (n' 262193,
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo,
por troca de Notas, relativo à concessão de empréstimos,
pelo Fundo de Cooperação Econômic_ª_ Ul_tramarina, para o
financiamento de três projetes ambientais, celebrado entra
o Governo da E.epública Federativa do Brasil e o Governo
do Japão, em Brasília, em 12- de março de 1993. - Sessão:
25-5-93 (98) Extraordinária
Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de 'i993, (n', 263/93,
na Câffiara dos Deputados), que aprova o textO do Acordo,
por troca de Notas, que concede status autônqmo ao esçritório
de representação do Fundo de Cooperação Económica Ultramarina no Rio de Janeho, celebrado entre o GoVerno da
República Fede.ra_tiva do Brasil e o Gove':llo do Ja.piio-, em
12 de março de 1993. Sessão: 25-5~3 (98) Extraordinária · ··
Matérias aprovadas e enviadas à Câmara _dos Deputados:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9
3, de 1993 (n' 955191, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República. que institui nonilas-getalsSõbre Çles-portos e dá outras providências. - Sessão: 4-5-93 (76)
Substitutivo- do- Se_nado ao Proj~tq de Lei da Câmarà
n• 113, de 1992 (n' 2.453191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a identificação crimirtal pelo processo datíloscópico, a
coleta e a utilização de informações para conhecimento e controle da criminalidade no País e dá outraS providências. Sessão: 4-5-93 (76)
.
Projeto de Lei do Senado n" 170, de 1991, de aUtoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera a redação do art.
14 da Lei no 7.713, de 22 de setembro de 1998. Sessão: 6-5-93
(81) Decisão TerminatiVa
Emenda do Senado ao Projeto de: Lei da Câmara-n" :,39~
de 1991 (n~ 7.127/86, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre águas subterrâneas, define critérios de outorga de direitos de seu uso·- e
dá outras providências.- Sessão: 13-5,93 (~)
. - ·Emenda do Sen_ado ao Projeto de, Lei d;:t Câmara n~ 83,
de 1991 (n"2.605T89~ na Casa de origem), que isenta de tributos
a remessa de valores para o exterior quandO destinada a custear a transladação de corpos. -Sessão: 13-5-93 (87)
Projeto de_ Lei do Senado n 9 23(), de_ 1991, de autoria
do Senador Dario Pereira, que autoriza o uso do gás natural
como combustível para veículos automotores destin~dos- ao
uso no transporte urbano de passageiros, na segurança pública
e no atendimento hospitalar. -Sessão: 13-5,93 (87}
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Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da .Câp1ara
n' 91, de 1990 (n' 1.480189, na Casa de origem), que dispõe
sobre os Juizados Es_p"eciã.is Cíveis e Criminais. -Sessão:
20-5-93 (94)
.
.. . .
Substitutivo dO Senado aó~Projetá de Lei da Câmara
n' 74, de 1993 (n' 4.562189, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que transforma as Escolas Agro..
técnicas Federais em autarquias e dá outras providências. Sessão: 20-5-93 (94)
· ·Projeto de Lei_ do _Senado n" 92, de 1992, de autoria
do Senador Pedro Simon, _que dá nova redaÇão ao- §---z9-áo
art. 110· do Código Penal. - Sessão: 21-5-93(95) Decisão
Terminatí va
Projeto de Lei do Senado n' 176, de 1991, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera a Lei n_"' 5.227, _de
iS de janeirO de 1967, de autoria do Senador-M~rcio Lacerda,
que "dispõe sobre a política ecOnômica da borracha,_ regula
sua execução e dá outras providências". Sessão: 26-5-93(99)
Decisão Terminativa
Projeto de Lei do Senado n° 125, de 1990, de autoria
do Senador Teotónio Vilela Filho, que fixa diretrizes para
conservação de energia e dá outras providêncüis. -Sessão:
27-5-93 (101)
Parecer aprovado:
Parecer n~ -76, de 1993, da Comissão de Constituição~
·Justiça e ddadani"a, concluindo pelo indeferimeríto da solicitaÇão do Supremo Tribunal Federal para que esta Casa do
Congresso Nacional conceda licença prévia a fim de processar
o Senador Esperidião Amin, conforme .,dispõe o art. 53, §
1', da Constituição Federal. Sessão: 19-5-93 (93) Extraordinária
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades:
Mensagem no 128, de 1993 (n' 117/93, na origem), de
11 de março do corrente ano;-pela qual o Senhor Presidente
da República submete à_ deliberação_ do Senado a escolha
do senhOr Francisco Urbano Araújo Filho, para -Couí_POr'O
Tri_b_~,mal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores,
no triénio de 1993 a 1996. s-essão: 5-5-93 (80) Extraordinária
Mensagem n' 158, de 1993 (n• 182193, na origem), de
19 de abril do corrente ano, Pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Galha Magalhães Velloso, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1993a 1996, na vaga decorrente do término da investidura de José
Carlos da Fonseca. Sessão: 5-S-~ (80) Extraordinária ·
Mensagem n' 159, de 1993 (n• 183193, na origem), de
19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Sen~do a escolha
do_ Senhor Juraci Candeia de Souza, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio
de 1993 a:t996, na vaga decorrente do término da investidura
de Hermínio Mendes Cavaldro. Sessão: 5-5~93 "(80) Extr:aor.-:
dinária
Mensagem n' 160, de 1993 (n' 184193, na órigem), de
19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação dó Senado a reconduçãO:
do Senhor Roberto Della Manna, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, _represe_ntante dos empregadores. no triénio de 1993
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Projeto de Lei do Senado n" 327, de 1991, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre
a participação dos empregados na direção das sociedades de
economia mista e empresas públicas vinculadas à União. Sessão: 25-5-93 (97)
Substitutivo da Câmara ao projeto de Lei do Senad_o
n' 180, de 1989 (no 3.592/89, naquela Casa), de autoria do
Senador Mauro Borges, que dispõe sobre a reparação de natureza económica prevista n_o_ §_ 3" do_ art._ 89_do Ato_ das Disposições Constitucionais Transitórias. (Sessão: 26-5-93 (99)
Projeto de Leí do Senado n' 28, de 1992, de autoria
do Senador João França, que estabelece as hipóteses e condi·
ções em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
Sessão: 26-5-93 (99) -

Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo:
Projeto de Lei do Senado n 9 329, de 1991, de autoria
do Senador Lavoisier Maia, que dispõe sobre convêniõs entre
a Petrobrás e suas subsidiárias e as concessionárias de distribuição de energia elétrica para a eletrificaçãO rural nos municípios onde se efetuem as operações previstas no art. 27 da
Lei n 9 2.004, de 3 de outllbfo a-e 1953, e dá outras providências.
Sessão: 13-5-93 (87) Decisão Terminativa
Projeto de Lei do Senado n" 32, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a concessão
gratuita de talonário de cheques a todos os funcionários públicos e autárquicos que percebam seus rendimentos através de
depósitos em conta no Banco do Brasil S.A. ou ila Caixa
SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS
Económica Federal. Sessão: 13-5-93 Ç87) Decisão Terminativa
Projeto de Lei da Câmara n' 134, de !992 (n" 2.797/91,
PE!-0 SENADO FEDERAL
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n? 5.869,
(Mês de maio de 1993)
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, sobre
o agravo de instrumento. Sessão: 19-5-93 (92)
Projetes aprovados e enviados à sanção ·····················~··· ..-9
Projeto de Lei do Senado n? 159, de 1991, de autoria
Projetas aprovados e enviados à promulgação ................ 10
do Senador Nelson Wedekin, que isenta do Imposto de Renda
Projetes aprovados e enviados à Câmara dos Deputados.ll
os rendimentos auferidos a qualquer título por pessoa com
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades ..4.
idade superior a sessenta e cinco anos, exceto os de_ capitaL
Parecer aprov-ado ......................................--·~-··-··~--1
Sçssão: 26-5-93 (99) Decisão Terminativa
·_ .:-- '
Projeto de Lei do Senado n" 240, de 1991, de autod3
do Senador João Rocha, que fixa normas para a aquiSição
SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS
da merenda e do material escolar e dá outras provtdênctas.
Sessão: 26-5-93 (99) Decisão Terminativa
PEW SENADO FEDERAL
(Até o dia 31 de maio de 1993)
Projetos aprovados e enviados à Comissão Diretora (art. 98,
V, do Regimento Interno):
Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do SenaProjeto de Lei dO Senado n"' 119, de 1992,- de autoria
1
do Senador Áureo Mello, que cria o Parque Nacional das do Federal e da Câm~a dos Deputados ..........................
Anavilhas. Sessão: 20-5-93 (94)
-~ _
Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado
Projeto ae Lei da Câmara n' 90, de 1992 (n' 3.019/92, Federal ........ ·---···························--·--······-·~~---······-·-······1
na Casa de origem), que estende aos e"ducandos das APAE
Projetes aprovados e enviados à sanção ......................... 26
e aos educandos que recebam atendimento especializado o
Projetos aprovados e enviados ã promulgação ................ 56
disposto nos arts. I o, 4' e 5o da Lei n' 6.494, de 7 ~de dezembro
Projetos aprovadOs e enviados à Câmara dos Deputados. 33
de 1977, e dá outras providências. Sessão: 25-5,93 (97)
Mensagens relativas à escolha de autoridades ................ l8
~
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.2.3 - Requerim~ntos
1- ATA DA 107• SESSÃO, EM 03 DE JUNHO DE
1993
1.1.- ABERTURA
No;o 539/93, de autoria do Senador Flaviano Melo, solici1.2- EXPEDIENTE
- tando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 5 a 9 de junho do corrente ano. Aprovado.
1.2.1- Avisos
N• 540193, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
N<:> 338/93, de 19 do corrente, do Ministro da Saúde,
encaminhando informaÇões sobre os quesitos constantes solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
do Requerimento·n~ 326, de 1993, de autoria do Senador
intitulado "A Morte de Carlos Castello EfranCo: O_Único.
Jutahy Magalhães.
"Papa" do Jornalismo Brasileiro", publicado no jom'àl Tribuna da Imprensa, edição de 2 de junho de 1993.
N" 396/93, de 1" de maio passadõ, do-MiiliStio da IndúsNo;o 541/93, de autoria do Senador César Dias, solicitria, do Comércio e do Turismo, encaminhando informa_tando diSpensa de interstício e prévia distnDuição de avulções sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 415,
sos para o Requerimento n' 515, de 1993, a fim de que
de 1993, d& autona do Senador Gilberto Miranda.
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
N' 1.11! 1193, de 2 do corrente, do Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
____ }"!_9_ _542/93, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
informações sobre os quesitos constantes do Requerimeilto
solicitando que seja realizada pelO-Tribunal de Contas da
n' 327, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
União, auditoria de .natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na Centrais Elétricas
1.2.2 - Ofícios do Primeiro Secretário da Cãmar_a
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL, no período de
dos Deputados
1990 e -ãté a presente data. Aprovado.
N9 194/93, de 28 de maio últímo, corhuniéando a apro1.2.2 - Comunicações
vação da Emenda do Senado n" 1, e a prejudicialidade
Do Senador José Fogaça, de ausência dos trabalhos
da de n• 2, ao Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1990
da
Casa,
no período de 3 a 9 do corrente mês.
(II' 8.390186, naquela Casa), de iniciativa do Presidente
Do Senador Flavianq Melo, q~ ausência dos trabalh9s
da República, que reajusta o valor da pensão especial conda Casa, no período de 5 a 9 do corrente mês. ·
-- ·-· cedida a Justiniana Fleury Passos e revertida a Maria Nilza
1.2.3- Discursos do Expediente
Fleury Passos, filha do ex-Deputado Edson Junqueira Passos.
SENADOR NEY MARANHÃO - Propostas para
solução da grave crise nacional. Preocupação de S. Ex•
N~' 195/93, de 28 de maio último, comurlicando a aprovação de dispositivos constantes do texto do Substitutivo em relação a possíveis Cortes orçamentários nas verbas
destinadas ao Nordeste.
do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 59, de 1992
SENADOR RUY BACELAR- Baixa credibilidade
(n' 1.491/91, naquela Casa), que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para d3CtasSe política brãSíieira ju'Dto á jiõ(:mlãçãõ. licitações e contratos da Adminístração Pública e dá outras
SENADOR MAURO BENEVIDES, comó LíderCên1:enário--de nascimento de Paschoal de Castro Alves.
providências.
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T. . . . l . •

Dlrolor Aljulo

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Si·
tuação de abandono em que se encontra o prédio da Faculdade de Medicina da Bahia.
·'
SENADORA JÚN!A MARISE ~ Omissão do Go·
verno Federal no repasse de recursos para os hospitais
conveniados com o INAMPS.
1.2.4- Requerimentos
N9 543/93, de autoria do Senador Mário Covas, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 4 a 12 do corrente mês. Aprovado
No 544/93, de autoria do Senador Iram Saraiva, solicitando sejam consideradas como presença, as faltas imputadas à S. Ex• nos dias 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31
de maio de 1993. Aprovado.
N' 545!93, de autoria do Senador Marco Maciel, solici·
tando a transcrição, nos Anais do Senado, das palavras
proferidas pelo Presidente Austregésilo de Athayde, na
Academia BraSileira ·de Letras, no Rio de Janeiro, dia
2 de junho em curso, durante as exéquias do Jornalista
Carlos Castello Branco.
1.2.5 - Comunicação
Do Senador Mário Covas, que se ausentará do País,
no período de 4 a 12 do corrente mês.

1.3- ORDEM DO DIA
Ofício o? S/48, de 1993, através do _qual o Governo
do Estado do Maranhão solicita autorização para coritratar
operação de crédito junto à Financiadora· de Est_u_dos e
Projetas - FINEP, no valor de dezenove bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, oitocentos e quatro mil,
trezentos e dezoito cruzeiros e círiQüenta e três centavos,
para os fins que especifica. Discussão encerrada nos termos
do Projeto de Resolução n9 46/93,- apresentado como conclusão do parecer de Plenário favorável, ficando a votação
adiada por falta de quorum, tendo usado da palavra os
Srs. Ronan Tito, Bello Parga e Magno Bacelar.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 327,
de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a participaçãO dos empregados na
direção das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à Unfão. Aprovada, tendo usado da palavra
o Sr. Eduardo Suplicy. A Câmara dos Deputados.

:·-

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 90, de 1992 (n' 3.019/92, na Casa de origem), que modi·
fica dispositivos da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de
1977, estendendo aos alunos de ensino especial o direito
à participação em atividades de estágio. Aprovado. A Câmara dos Deputados.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPL!CY - Invasão de
domicílio de militares, em Brasília, determinada pelo Ministério do Exército. Relatório reservado do Banco Central, noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo, de hoje,
sobre os sérios problemas causados ao sistema financeiro
brasileiro com a queda da inflação para menos de 15%
ao mês.
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Situação da edu~
ção brasileira. Complexa -trajetória b'tuocrática dos recursos provenientes do salário-educação.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Deterio·
ração do Sistema Finan-ceiro--da Habitação ~ seu déficit·
habitacional.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Considerações
sobre o crédito agrícola.
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Oficialização
do Encontro Mundial da Juventude.
1.3.2- Comunicação da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n<? 43, de 1993, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
1.3.3 --- DesJgnação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÕES

- Ata da

75~

Sessão, realizada em 3-S-93

3- ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N' 55, de 1993

4- MESA DlRETORA
5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·

TES
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SÚMARIO DA ATA DA 75• SEÇÃO,
REALIZADA EM 3 DE MAIO DE i993
RETIFICAÇÃO
Na- publicação do Sumário, feita no DCN (Seçâo TI)
de 4 de maio de 1993', na página 3880, 2~ coluna, no item
2.2.1 - Requerimento,
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Onde se lê:
26/4 e 2, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, '
28 e 29/3. Apfo'vàdo
---~

Leia-Se

... 26/3 e 2, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27,
28, e 29/4. Aprovado.

Ata da 1073 Sessão, em 3 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Nabor Jiinior, Luddio Portella,
Magno Bacelar e Rachid Saldanha Derzi
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
Alfredo Campos_ Aluízio Bezerra_ Bello Parga_ Beni Veras
_Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _Dirceu Carneiro _
Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Flaviano
Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson
Camata_ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique
Almeida _ Humberto Lucena _ Iram Saraiva _ J arbas Passarinho _
João Calmou _ João França _ João Rocha _ Josaphat Marinho _
José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ Júnia Marise _
Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias __I,avoisier Maia _ Levy Dias _
Lucídio Porte!la _ Magno Bacelar _Mário Covas_: MIU"luce Pinto
_Mauro Benevides _ Meira Filh~ --~_oi~~.é~ Abfão _ Nabor JúQ.ior
_ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _.O~ofre Quinan _ PeJ!ro
Simón _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Rçnaldo
Aragão _.Ronan Tito _ Ruy Bacelar_ Wilson Martins.

As informações foram encaminhadas em cópias
aos Requerentes.
Os Rçquerlmentos vão ao arquivo.
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N 9 194/93, de 28 de maio último, comunicando' a aprovação da Emenda do Senado n" 1, e a prejudidalidade da
de n' 2, ao Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1990 (n'
8.390/86, naquela Casa), de iniciativa do Presidente da República, que reajusta o valor da pensão especial concedida a
Justiniana Fleury Passos _e revertida a ~aria Nilza Fleury Passos, filha do ex-Députado Edson Junqueira Passos.
(Projeto enviado à sanção em 28·5·93)

N9 195/93, de 28 de inaiô último, rios seguintes termos:
PS-GSE/195/93

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos.
O Sr. 19 SecretáriO procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

N9 338/93, de 1"' do corrente, do Ministro da Saúde, e:O:caminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 326, de 1993, de autoria do Senador J utahy Maga·
lhães.
-_ --N' 396/93, de I' de maio passado, do Ministro da Indús·
tria, do Comércio e do Turismo, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n 9 415, de 1993,
de autoria do Senador Gilberto Miranda; e
N• 1.011/93, de 2 do corrente, do Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, encaminhando informações
sobre os 9uesitos constantes do Requerimento o<? 327, de 1993,
de a~tona do Senador Jutahy Magalhães.

Brasflia; 28 de maio de 1993

Senhor Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, a fim
de que se digne levar ao conhecimento do Senado Federal,
que a Câmara dos Deputados rejeitou o substitutivo dessa
Casa ao Projeto de Lei n' 1.491-F, de 1991, que "regulamenta
o art. 37, incis_o XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos _da Administração Pública e dá
outras providências", com aprovação dos seguintes dispositivos destacadOs:
,
__
01-o caput e o parágrafo único do art. 19 do substitutivo
do Senado Federal para substituir o caput e o parágrafo únicó
do art. 19 do projeto da Câmara dos Deputados;
02 =:-o caput do art. 29 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o caput do art. 2!> do projeto da Câmara dos
Deputados;
03- o caput do art. 4<? do substitutivo do Senado Federal
para substituir o caput do art. 4~ do_ projeto da Câmara dos
Deputados;
04- o inciso II do art. 69 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o inciso II do art. 69 do projeto da
Câmara __dos Deputados;
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OS~ a expressão "excepcionalmente" da alínea "cn do
inciso VI do art. 69 do substitutivo do Senado _Federal para
figurar após a palavra "contrata" da alínea "c" do inciso VIII
do art. 6' do projeto da Câmara dós Deputados;
06- a expressão "quando for o caso" tlO inciso IV do
art. 7? do su_bstitutivo do Senado Federal para substituir a
expressão "quando houver" do inciso III do § 2" do art. 7"
do projeto da Câmara dos Deputados;
07- o § 39 do art. 79 do substitutivo do Senado Federal,
com supressão da aünea "b" para substituir ·o § 39 do art.
79 do projeto da Câmara_dos Deputados;
08- os§§ 1', 2' e 3' do art. 8' do substitutivo do Senado

Federal para substituir os §§ 19 e

2~"

do art. 8"' do projeto

da Câmara dos Deputados, renumerando-se o §. 3" deste para

§ 49;

09- o § 2• do art. 9' do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 3"' do art. 9"' do projeto da Câmara dos
Deputados;
10- o § 3~' do art. 99 do substitutivo do Sen<ido Federal
para figurar como § 4"' do art. 99 do projeto _da Câmara dos
Deputados;
11 -o incisO VII do art. 12 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o inciso VII do art. 12 do projeto
da Câmara dos Deputados;
12- o inciso I do art. 14 do substitutiVo do Senado Federal para substituir o "inciso I do art. 15 do projeto da Câmara
dos Deputados;

13 -o inciso II do art. 14 do substitutivo do Senado
Federal para substituir O inciso II do ax:t. 15. do projeÍo da
Câmara dos Deputados;
14- a alínea "a" do § z~ do art. 14 do substitutivo do
Senado Federal para substituir o inciso I do § 4"' do art. 15
do projeto da Câmara dos Deputados;
15- a expressão em função do consumo e utilização
prováveis, cuja estiinàfiVii Será obtida, sempre que possível,
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação" da
alínea b do § 29 do_ art. 14 do substitutivo do Senado Federal
para figurar após a palavra "adquiridas" do inciso II do §
4~> do art. 15 do projeto da Câmara dos Deputados;
16- a alínea "c" do inciso I do art. 15 do substitutivo
do_ Senado Federal para substituir a alínea "c" do inciso I
H

do art. 17 do projeto da Câmara dos Deputados;
17- a alínea "a" do inciso II do art. 15 do substitutivo
do Senado Federal para substituir á alínea "a" do inciso II
do art. 17 do projeto da Câmara-dos Deputados;·
18- a alínea "b" do inciso II do art. 15 do substitutivo
do Senado_ Federal para substituir a alínea "b" do inciso II

do art: 17 do projeto da Câmara dos Deputados;
19- o § 19 do art. 15 do substitutivo do Senado Federal
para figui"ar como § 19 do art. 17 do projeto da Câmara dos
Deputados, renumerando-se os §§ 19 , 2"' e 3~> deste para §§
29, 39 e 4~';
20-o caput e incisás I a V do art. 19 do substitutivo
do Senado ~ederal para substituir o caput e incisos I a VI
e o § 6" do art. 22 do projeto da Câmara dos Deputados;
21- a expressão "cópia do instrumento, corivocatório"
constante do§ 3~' do art. 19 do substitutivo do Senado Federal
para substituir a expressão "cópia do convite", constante do

§ 3' do art. 22 do projeto da Câmara dos Deputados;
22- a expressão "com antecedência de até 24 horas de
apresentação das propostas" do § 39 do art. 19 do substitutivo
do Senado Federal para figurar após a palavra "interesse"
do § 3~' do art. 22 do projeto da Câmara -dos Deputados;
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23- o § 9' do art. 19 do substitutivo d.o Senado Federal
para substituir o § 7"' do art. 22 do projeto da Câmara dos
Deputados, renumerando-se como§ 6'-';
24- o caput do art. 21 do substitutivo do Senado Federal

para substituir o § 3' do art. 23 do projeto da Câmara dos
D_ep_utados;
25- a expressão ''5% (cinco por cento)'' do inciso I
do art. 22 do substitutivo do Senado Federal para substituir
as expressões "15% (quinze por cento)" dos incisos I e· II
do art. 24 do projeto da Câmara dos Deputados;
26- o inciso IV do art. 22 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o§ 2 9 do art. 25 do projeto da Câmara
dos Deputados, figurando como inciso XI do art. 24, e renumerando o§ V do art. 25 para parágrafo único;
27- o inciso VII do art. 22 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o § 5~' do art. 23 do projeto da Câmara
dos Deputados, figurando como inciso XII do art. 24, e renumerando o § 69 do art. 23 para § 5!>;
28- o inciso X do art. 22 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o inciso-IV do art. 25 do projeto da
Câmara dos Deputados, figurando como inciso X do art. 24,
e renumerando o inciso" V do art. 25 para inciso IV;
29- o inciso XI do art. 22 do substitutiVO do Senado
Federal para figurar como inciso XIII do art. 24 do projeto
da Câmara dos Deputados;
30- o inciso XII do art. 22 do substitutivo do Senado
Federal para figurar como inciso XIV do art. 24 do projeto
da Câmara dos Deputados;
31- o inCiso IV do art. 27 do substitutivO do Senado
Federal, ressalvada a expressão ''demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei",
para substituir o inciso IX do art. 28 e a expressão "inclusive
no que tange o pagamento e recolhimento das contribuições
de que tratam os incisos_ I e II do art. 195 da Constituição

Federal" constante do inciso VIII do art. 28 do projeto da
Câmara dos Deputados;
32- o- inciso IV do art. 28 do substitutivo do Senado
Federal, ressalvada a expressão "norma ou", para subStifuii
o inciso IV do art. 29 do projeto da Câmara dos Deputados;
33 - a expressão "na data da licitação" do§ 1" do art.
_28 do substitUtivo do_Senado Federal para substituir a expressão "desde há pelo menos 6 (seis) meses antes da data da
licitação" da alínea ·~a" do § 19 _do art. _29 _do projeto da
Câmara dos Deputados;
34- o § 2 9 do art. 28 do substitutivo do Senado Federal
para figurar como § 29 do art. 29 do projeto da Câmara dos
Deputados, renumerando-se os §§ 29, 3~, 49 e 59 para §§ 39,
49, 5"' e 6~>;
'35- o § 49 do art. 28 do substitutivo do Senado Federal
para figurai" -coroo § 49 do art. 29 do projeto da Câmara dos
Deputados, renumerando-se os §§ 4~', 5 9 e 6'-' para §§ 59, 6"'
e-7'-';

36- o § 6' do art. 28 oo .substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 3~' do art. 29 do projeto da Câmara dos
Deputados, renumerando-o para § 59 do mesmo artigo;
37- a expressão "'de alta complexidade técnica" do caput do art. 114 do substitutivo do Senado Federal para substituir as expressões "com complexidade técnica e/ou executiva"
e ''a apresentação de proposta detalhada demonstrando a compre-ensão da natureza e grandeza dos problemas e respectivas
soluções, o planejamento, a organização e os recursos tecnológicos de equipamentos e pessoal técnico a serem empregados"
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do § 2• do art. 43 do projeto da Câmara dos Deputados.
que passa a figurar cómo § 8"'- do art. 29;
38- o§ I• do art. 114 do substitutivo do Senado Federal,
com supressão da expressão "para fins do disposto neste arti-

go", para figúrar como§ 9• do art. 29 do projeto da Câmara
dos Deputados; ·
39 -o § 2~>, ressalvada a expressão ·~na hipótese do parágrafo anterior" e o §

3~>

do art. 29 do substitutivo do Senado

Federal, para figurar como §§ 4' e 5• do art. 30 do projeto
da Câmara dos Deputados, renumerando-se o § 49 para §
6'i'·

' 40- o § 39 do art. 30 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 4• do art. 31 do projeto da Câmara dos
Deputados;

41 -o § 5• do art. 30 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 611 do art. 31 do projeto da Câmara dos
Deputados;
42-o inciso III do art. 31 do su_bstitutivo -do Senado
Federal para substituir o inciso III do art. 32 do projeto da
Câmara dos Deputados;
43- o inciso V do art. 31 do substitutivo do Senado
Federal, ressalvada a expressão "inclusive pelas obrigações
referidas nos arts. 67 a 69"' para figurar como inCiso v do
art. 32 do projeto da Câmara dos Deputados;
44- o inciso XI do art. 38 do substitutivo do Senado
Federal para substituir o inciso X do art. 39 do projeto da
Câmara dos Deputados;
45- as expressões "cinco dias úteis" e "devendo a Adminis-tração julgar e responder à impugnação em até -ti:'ês dias
útêis, sem Prejuízo da faculdade prevista no § 1ç. do art. 113"
do § 1• do art. 40 do substitutivo do Senado Federal para
substituir as expressões "3 (três) dias úteis" e "hipótese em
que a impugnação, no prazo de 24 horas, será remetida para
o Ministério Público pronunciar-se sobre·a mesma", constantes do§ 19 do art. 40 do projeto da Câmara dos Deputados;
46- o caput do art. 41 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 5• do art. 41 do projeto da Câmara dos
Deputados;
47 -o caputdo art. 42 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o caput do art. 42 do projeto da Câmara dos
Deputados; 48- o caput e o§ 1" do art. 43 do substitutivo do Senado
Federal para: suhstiiuir o caput e o § !• do art. 43 do projeto
da Câmara dos Deputados;
49- o inciSo I do art. 44 do substitutivo do Senado Federal para su~stituir o inciso I do § 1"' do art. 44 e os arts.
45 e 46 do projeto da Câmara dos Deputados;
50- os §§ 29' e 3'>' do art. 44 do substitutivo do Senado
Federal para figurarem como §§ 4' e 5• do art. 44 do projeto
da Câmata dos Deputados;
51-'- o § 3• do art. 46 do substitutivo do Senado Federal
para figurar emito § 4" do art. 50 do projeto da Câmara dos
Deputados;
52----:- o art.- 49 _-do .substitutivo do Senado Federal para
substituir o § 3• do art. 52 do projeto da Câmara dos Depu·
tados;
53-' o § 2• do art. 52 do substitutivo do Senado Federal
pata substituir ó § 2" do art. 55 do projeto da Câmara dos
Députados;
54- os incisos III e IV do art. 53 do substitutivo do
Senado Federal para substituir os incisos III e V çio art. 56
do projeto da Câm3:ra dos Deputados;
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o caput e o § 1' do art. 55 do substitutivo do Senado

Federal para substituírem 6 ca:put e o§ 19 do ar_t._54 do projeto

da Câmara dos Deputados;
56- o§ 29 do art. 54 do substitutivo do S_enado Federal,
com supressão da expressão~'quando exigidas", para substituir

o § 2' do art. 57 do projeto da Câmara dos Deputados;
57- o inciso III do art. 55 do substitutivo do Senado
Federal para figurar cOrno -inciSO III do art. 58 do projetoda Câmara dos Deputados;

58- o § 4• do art .. 55 do substitutivo do Senado Federal
para figurar como § 3• do art. 58 do projeto da Câmara dos
Deputados;

59- o caput do art. 59 do substitutivo do Senado Federal
para substituir O capUf do art. 62 do projeto da Câmara dos
Deputados;
60- o caput do art. 60 do-sUbstitutivo do Senado Federal

para substituir o caput do art. 63 do projeto da Câmara dos
Deputados;

61 -o caput do art. 63 do substitutivo do Senado Federal
pata substituir o caput do art. 66 ·do projeto da Câmara dos
Deputados;
62- a alínea "a" do incisó I dO art. 63 do substitutivo
do Senado Federal para substitUir a alínea "a" do inciso I
do art. 66 do projeto da Câmara dos Deputados;
63~a alínea "b" do inciso II do_art. 63 do substitutivo
do Senado Federal para substituir a alínea "b" do inciso II
do art. 66 do projeto da Câmara dos Deputados;
64- _o § 29 do art. 63 do substitutivo da Senado Federal
para substituir o § 29 do art. 66 do projeto da Câmara dos
Deputados;
65- a expressão "da obra ou do serviço" do § 29 do
art. 71 do substitutivo do Senado Federal Para substitUir a

expressão "da obra" do § 2• do ar!'. 74 do projeto da Câmara
dos Deputados;
66- o caput do art. 81 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o caput do art. 84 do projeto da Câmara dos
Deputados;

67- o§ 4• do art. 113 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 29 do art. 91 do projeto da Câmara dos
Deputados;
68- o§ 2"' do art. 114 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 29 do art. 92 do projeto da Câmara dos
Deputados;

69- o§ I• do art. 116 do substitutivo do Senado Federal,
com supressão da expressão "projeto como defmido no inciso
VII do art. 6"'", para figurar como.§ 1"' do art. 94 do projeto
da Câmara dos Deputados;
70- o§ 29 do art. 116 do substitutivo do Senado Federal,
com supressão da expressão as quais convocarão ao controle
social da gestão pública por intermédio da imprensa oficial,
entidades civís organizadas da localidade'', para figurar como
§ 29 do art. 94 do projeto da Câmara dos Deputados;
-71- o§ 4"'do art. 116 do substitutivo do Senado Federal,
como supressão das expressões, "seguintes" e "se previstas",
para figurar como § 3"' do art. 94 do projeto da Câmara dos
Deputados;
H

72- os§§ 5•, 6•e 7' do art. 116 do substitutivo do Senado
Federal para figurarem, respectivamente, como §§ 49, 59 e
6"'- do art. 94 do projeto da Câmara dos Deputados;
73- a expressão" na mesma periodicidade e proporção
da variação", do art. 121 do substitutivo do Senado Federal
para substituir a expressão "no primeiro dia de cada trimestre
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do ano civil na mesma pro'porção- e variação" do art. 98 do
projeto da Câmara -dos Deputá.dos;
74- o art. 120 do substitutiVo do Senado Federal, ressalvada a .~xpressão "no prato de cento e vinte dias, a contar
da publicação "desta Lei .. , para figurar como art. 100 do projeto
da Câmara dos Deputados, renumerando-se os arts. 100 e
seguintes.
.
Comunico, ainda, que foram aprovados os seguintes destaques de votação em sepàtado:
N 9 .13.; a fim de suprimir do incis~o II do art. 6~ do substitutivo do Senado Federal a palavra "concreta";
N' 20 do inciso VIII dó art. 6' do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substitutivo 3ó iJ1d~o·xrv âo art. 6";
N"' 22 do inCiSO XI do art. 6~ do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituiÇão 3.6 inciso XII do art. 6"';
N 9 23 do caput do art. 1~ do substitutivo do Senado Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos Deputados, em substituição ·a-<r§ 2~ do art. 7~;
N~> 24 do_ inciso II do art. 79 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, na forma do inciso II do § 2"' do art. 79 , renumerando-se os incisos seguintes;
N9 42 do art. 11 do substitutivo do Senado Federal, com
vistas a s-ua inclusão no texto- da Câmara dos Deputados,
em substituição ao art. 11 e seu parágrafo úri.ico;
N9 48 do caput do art. 13 do ·substitutivo do Senado Federal para substituir- o -caput do art. 14 do projeto da Câmara
dos Deputados;
N~ 54 do inciso V do art. 14 do substitutivo do Senado
Federal para inclusão no art. 15 do projeto da Câmara dos
Deputados, após o inciso IV, antes do§ 19;
_
N 9 62 do inciso I do art. 15 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso I do art. 17;
N~> 70 da alínea "f' do inciso II do art. 15 do substitutivo
do SenadO Federal, com vistas a sua inclusão nn texto da
Câmara dos Deputados, na forma de alínea "f" do inciso
II do art. 17;
N9 81 da expressão "escolha de trabalho técnico, científico", constante do § 4~' do art. 19 do substitutivo do Senado
Federal, ·com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição à expressão "escolha de trabalho
técnico", constante do § 49 do art. 22;
N9 82 da expressão "venda de bens móveis inservíveis
para a Administração, ou de produtos legalmente apreendidos
ou penhorados"~- constante do§ s~ do art. 19 do substitutivo
do Senado Federal, com vistas a sua inclusão no texto da
Câmara dos Deputados, em substituição à expressão "venda
de bens inservíveis para a Administração, ou de produtos
legalmente apreendidos"~ constante do § 5"' do art. 22;
N' 83 dos §§ 6' e 8' do art. 19 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, na forma de §§ 7' e 8' do art. 22;
N"' 91 da "expressão a prorrogação dos respectivos contratos~·, do inciso III do art. 22do.substitutivo do Senado Federal,
para incluir no inciso IV, in fine, do art. 24 de;> projeto da
Câmara dos Deputados;
N"' 97 do inciso IX do art. 22 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dOs
Deputados, na forma pe inciso do art. 24, eliminando-se em
conseqüência o inciso IV do art. 25, de mesmo teor, e incluino

-
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do-se o inciso IX em apreço entre as hipóteses de _dispensa
alcançadas pelo art. 26;
N' 106 do§ 3' do art. 23 do substitutivo do Senado" Federal, para incluir no art. 25 do projeto da Câmara dos Deputados;
N9 110 dos arts~ 26 e 27 do substitutivo do Senado Federal,
com yistas a sua inclusão no texto da Câmara dos DepUtados,
em substituição ao art. 28, resguardando a forma de dois
artigos distintos, adaptando-se na redação final as r~ferências
remissivas feitas ao atual art. 28;
N 9 114 da expressão "de grande vulto", constante do
§2'doart. 31;
N' 146 do inciso III do art. 37 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, na forma de inciso III do art. 37, renumerando-se
os incisos seguintes;
NÇ> 147 do inciso VI do art. 37 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso V do art. 37;
N9 148 do inciso IX do art. 37 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos_
Deputados, em substituição ao inciso VIII ,do art. 37;
N' 170 do inciso IV do art. 42 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso IV do art. 42;
N9 171 do inciso VI do art. 42 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso VI do art, 42;
N' 172do § 3' do art. 42 do substitutivo do Senado Federal
para substituir o § 3" do art. 42 do projeto da Câmara dos
Deputados;
N~ 181 das expressões "nos caso-s em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variaçõesde execução,
com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade" e "concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas ã livre escolha do licitante, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no
ato convocatório", constantes do§ 1"' do art. 44 do substitutivo
do Senado Federal, para acrescentar ao § 39 do art. 47 do
projeto da Câmara dos Deputados, após a expressão "reconhecida qualificação";
.
N' 190 dos §§ 1', 2•, 3' e. 4' do art. 47 do substitutivo
do Senado Federal, com vistas a sua inclusão no texto, da
Câmara dos Deputados, na forma de §§ 1' a 4' do art.56,
1
renumerando-se os demais artigos;
N' 191 do§ 1' do art. 48 do substitutivo do Senado Federal,com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos Deputados, em substituição ao _ § 19 do art. 52;
N' 196 do§ 1' do art. 51 do substitutivo do S.enado Federal, com vistas.a S:t~:a inclusão no texto da Câmar~ dos Deputados, em substituição ao-§ l 9 do art. 54;
N9 203 da expressão "ou a inexigiu" do inciso Xl-do
art. 53 do substitutivo do Senado Federal para incluir após
a expressão "a dispensou" do inciso XI do art. 56 do projeto
da Câmara dos Deputados;
N' 204 do art. 54 do substitutivo do Senado Federal para
. substituir o art. 57 do projeto da Câmara dos Deputados;
N9 219 do inciso IV do art. 55 do substitutivo do Senado
Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, na forma de inciso do art. 58;
N~>

221 da expressão "de que resulte", constante da alínea

"f' do§ 1cy do art. 55 do substitutivo do Senado, para substituir
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a expressão "em que resulte", constante do inciso_yi do art.
58 do projeto da Câmara dos Deputados;
N~ 225 do inciso II do art. 56 d_o substitutivo do Sen_ado

Federal, com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso II do art. 59, fazendo-se
a remissão constante do dispositivo ao "inciso I do ar_t. 80"
do projeto da Câmara dos Deputados;
N~ 244 da alínea "c" do inêisõ II dÓ art. 63 do substitutivo

do Senado Federal, com· vistas a sua inclusão no texto da
Câmara dos Deputados, em substituiçãO à alínea "c" do inciSo
II do art. 66;
N9 249 da expressão "respeitados os limites- estabeleddos
no§__ 1<:>", constante do§ 3~' do art. 63 do substitutivo do
Senado Federal, com vistas a sua Inclusão no texto da Câmara
dos Deputados, em substituição à ex-pressão ''respeitados os
límites estabelecidos no parágrafo anteriOr", constante do §
3' do art. 66;
N9 257 do art. 68 do substitutivo do Senado Federal,
com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos Deputados,
em substituição ao art. 71;
N9 258 do art. 69 do substitutiv_o do Senado Federal,
com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos Deputados,
em substituição- ao art. 72;
N' 266 do§ 3' do art. 71 do substitutivo do Senado Federal, com vistas a sua iitclusão no texto da Câmara dos Deputados, em substituição à expressão "60 (sessenta} dias", constante do § 39 do art. 74;
N9 267 da expressão "executado em desacordo com o
contrato", constante do art. 74 do substitutiVo do Senado
Federal, com vistas a sua "inclusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição à expressão "se em desacofdo
com o contrato", constante do art. 77;
N9 269 do inciso VI do art. 76 do substitutiVO do senado
Federai', com vistas a sua inClusão no texto da Câmara dos
Deputados, em substituição ao inciso VI do art. 79;
_
N9 283 da expressão "ou no contrato", constante do_caput
do art. 80 do substitutivo do Semido Federál, com vistas
a sua inclusão no texto da Cârilara dos Deputados, na parte
fiii3.1 do art. 83, após a expreSsão-"instrumentO cOnVoCatório;
N' 295 dos arts. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102; 103, 104, 105, 106, 107
e 108 do substitutivo do Senado Federal, para incluí-los no
texto da Câmara dos Deputados, ressalvado: no art. 88, a
expressão "em ação popular constitucional"; no art. 88, a
expressão "em ação popular constitucional"; 'no art. 92, a
expressão "injustamente''; no art. 94, o seu parágráfo único;
N9 307 da expressão "ou aos órgãos de controle interno",
constante do§ 1"' do art. 113 do substitutiVodo Senado Federal,
com vistas a sua inclusão nO texto da _Câm3ra doS Deputados,
no§ 1"' do art. 91, entre as expressões "Tribunal de Contas"
e "contra irregularidades na aplicação desta lei";
N' 342 do art. 119 do substitutivo do Senado Federal,
com vistas a sua inclusão no texto da Câmara dos Deputados,
em artigo próprio;
- ~- --- N9 346 da expressão "os valores fixados por esta lei",
constante do art. 121 do substitutivo do Senado Federal, com
vistas a sua inclusão no texto da -Câmara dos Deputado·s,
em substituição -à expressão "os valores fixados rios
18
e 23 desta lei", constante do caput do art. 98;
N~ 353 do art. 126 do substitutivo do Senado Federal,
com vistas a sua íitclusão no texto da Câmara dos DePutados,
em. substituição ao art. 101.
-

arts.
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Outrossim, informo a Vossa Excelência que a referida
proposição foi, nesta fata, cnViadà ,à sanção.

Atenciosamente, Depu~aQo. Wilson Campos, PrimeiroSecretário.
- - -(Projeto enviado à.sànção em 28-5,93)
O SR. PRESIDENTE (N~bor Júnior) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que ,será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
.
.-- ,·,,,
É lido _e aprovado o seguinte_ , .
REQUERIMENTO N• 539, DE 1993
Nos termos do art. 43, i!\ciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, nO
período de 5 a 9 de junho do corrente.
. _ _Sal.~ das .Ses~ões,-3 de juriho" Q.e 1_9_9~ .. - Senador :Flaviano
Melo.
· ·
·-··· ·
· -·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Fica concedida
licença solicitada, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1?

Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 540, DE 1993
Nos tei'mos do art. 210 dq Regimento Intemq, iequeíro
a transcrição, nos AnaiS do Senado, do artigo intitulado "A
Morte de Carlos Castelo Branco: O Único "Pa-pa" do Jornalismo Brasileiro", publicado no jornal Tribuna da Imprensa,
_
edição de 2 de junho de 1993.
Sala das So.ssões, 3 de junho de J993. -" Senador Gijberto
Miranda ;Batista.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com
o art. 210, § 1», do Regimento Interno, o requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, reque-rinieritO que será lido pelo Sr. P
Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 541, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Requerimento n9 515, de 1993, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
·Sala das Sessões, 3 de junho de 1993. -César Dias.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Aprovado orequerimento, o requerimento a qUe se refere figuraráll3-0rdem
do Dia
próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretáfio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 542, DE 1993

da

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 71, IV, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 38, I. da Lei n 9 8.443, de
- 16 de julho de 1992,-seja realizada pelo Tribunal de Contas
da União, auditoria de natureza contábil, financeír3~0rçamen~
tária, operacional e patrimonial na Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. - ELETROSUL, no período de 1990 e até
a: presente data.

5115

Sexta-feira 4-- ----- ·-- .DIÁRIQDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
'-

J~s_tif;~~Ç~o .
.os fatos a ségtiif-retatados, no_.e_ntender do__ ~equerente,
conf1guram graves lesões ao património da Centrais Elétticas
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL:
- . ·.
1. Desde o início sua.'gest&o; Ilds primór:d.ioS-do Go_vetn~
Collor, a administrãção do Sr._ ~__m_ilgr ºª~niga, :itual_Pre$idente da Eletrosul, tem sido marcada por um enOrme despreparo nos campos técnico e administràtivó, 'aléin·de veementes
indícios de falta de zelo no tfato da coisa pública.
,
2. Com efejto, objetivândo implantar o modelo iMposto
pelo Governo Collor, por meio da Secretaria Nacional de
Energia, a atual diretoria da Eletrosul iniciou promovendo
uma denominada "reforma administrativa" com a gual reduziu em 1. 743 empregados o seu quadro de pessoal. Ocorre
que ao contráriO do esperado, medida tão drástica não trouxe
qualquer resultado positivo para o prOpalado "saneamento"
da ~mpr~sa,,pois !oi adotado,. -se.l!l critério segUro; um uplano
de mcenhvo , que tornou a dem1SSãó voluntária_!itraente ape~
nas. para c:'s trabalhadores mais antigos. justamente aqueles
n:a1s qualificados _e que m~lho,r conhecia_m a empresa e .o
SIStema.
'
- ··'e·-:.
, -- _
-,
3. O priineiro resUltado desse malsinado pfocesso -de
"enxugamento" foi o incr~mento do número de ações trabalhistas, hoje_ montando a aliUmàs ~DtenaS, ·que somadas ao
significativo paSsivO trabalhista já existerité· (estirri3do e:nl-00!ca de US$100 milhões), comproJlleterão, por muitoS anos
o e·q uilíbrio fiitanceiio- da Eletrosul.
'
4. Todavia, as seqüelas mais graveS dessa atabalhoada
política estão conce_nti:adás, sobretudo, na Diretoria de Operações da Eletrosul, onde os níveis de efiçiênc~a foram particu..
larmente comprometidos.
. ~ ___ ·- _- ~ _·, _, _ 5. A propósito, basta Conferir o que~cOn~igna a CorreSpondência Interna D0-080/9"2, datada de 26-5-92, anexo (doe.
n• 1), da qual é oportuno pinçar alguns trecho~, ln .verbis: . "Isto levou a algumas disfu1;1Ções, qué~ conto ·exemplo,
--'
- -Citamos:
• em todas as Usinas_ há carênci~ d~ pes~al de manu·
- --_
tenção;
• a área de operação da UTAL (Usina Termelétrica de
Alegrete) não ~onta com pessoal m_ínimo para ·operação simultânea .de seus dois grupos (neste verãO foi necessário r:~fOrçar
a eqmpe com pessoal de Tubarão e de Charqueadas);
• os setores diretamente ligados ao apoio à operação
em tempo real do COSI (Centro !!e Operações do Sistema)
estão abaixo do míninio viável para um supor adequado;
_• a operação simultânea dos quatro gl']lpOs de UTCH
(Usma Termelétrica de Charqueadas) só é possíve!com "dobras" de turno, em face da insuficíência'd.e pessoal;
• as áreas de manutenção mecânica e geral da UT AL
(Usina Termelétrica de Alegrete) e de UTCH (Usina_Tennelétrica de Charqueadas) estão conl Pessoal~irisUficiefite para ·
execução dos serviços rotineiros;
• 'a área de Engenharia de Manutenção de Terffielétricas
carece de pessoal especializado;
· . ·,
• s~ as 4 unidades de Jorge, Lacerda A tivessem _que
operar Simultaneamente, 50% do efetiv_o de operadores dos
bancos térmicos teriam que· dobrar de turno; ·
• ainda em Jorge Lacerda, em 1991 tiveram que ser rea1izados 21% de horas extras a mais d_o_ que em 1990~ Nos primeiros 4 meses de 1992 o acréscimo foí de 40%·
·
·
• a área de manutenção de teiecÕmur:iCação .teve uma
redução localizada de 32% do pessoal especializado _da
D RMT, acarretando grande deficiência em manutenção do

Junho de 1993

sis,tema de Microondas, Teleproteção e dos sistemas dígitais
de transmissão de dados;

-. a área de equipamentos de transmissão perdeu todos
os ~ngenheiros especialistas em transformadores de força da
DEOM. A Eletrosul tem 126 transformadores_ no sistema
"(fls. 11/12 daquele documento)- _ 6. Ainda do mesmo documento (fls. 14/17), se pode
venfica: q~e, d:v~do às dificuldades financeiras_ da Empresa,
houve sigmficahva redução "no ritmo de trabalho da manutenção, levando a situações de riscos atuais ou potenCiais",
o ·que trouxe graves reflexos no Sistema de Transmissão. Usi~
nas Térmicas e Usinas Hidrelétricas, sendo de destacar ainda
um ~os tr:c~?s de fls. 17, ~egundo o qual .. a queda nos 'índice;
de d1spombllidade das Usmas, tanto hidráulicas quanto térmicas; representa perda de receita, pela redução da energia dis~
ponívelpara contr~tação. Os efeitos desta perda se prolongam
por vártos anos, Já que os valores contratados se baseiam
na disponibilidade média do históiico".
7. Igualmente grave, por outro_ lado, é que a estratégia
proposta pela atual Ditetoria de Operações da Eletrosul, para
contornar o problema de falta de pessoal especializado, consiste sobretudo em ''maximizar ;·no-conveniente, a-contrfltação
de serviços de terceiros", '"aprofundando a política de contratação de serviços auxiliares, estendendo esta política para con~
tratação de serviços de engenharia" (fls. 24 do doe. citado).
Em suma, é um estilo bem conhecido, marca registrada do .
nada saudoso Governo Collor, que infelizmente ainda mantém
seus tentáculos na Administração daquela Empresa.
. 8. Corroborando o quadro de desacertos acima descrito,
temos? anexo documento ~,. ~· que consubstancia expediente
encamtnhado ao então MJmstro_ daS: Minas e Energia, em
fins de agosto de 1992, pela Intersindical dos Eletricitários
do Sul do Brasil.
9.. Lamentavelmente, também no campo da moralidade
administrativa há fortes indícios que muito tem deixado a
desej~r a a,t~.al administração da Eletrosul, valendo referir,
a esse propósito, que a chamada "CPI do PP" em seu relatório, deixou bem çlaro que somente a liberação de recursos
da Eletrosul, patrocinadora da ELOS, viabilizou a malfadada
compra ~e 400 milhõ~s de ações da SADE por aquele fundo
de pensao, fato que já ensejou, inclusive, a instauraÇão de
Inquérito Civil Público na Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina (doe. n• 2).
10. A essa constatação ajunte-se, ainda a recente denúncia de direcionamento do resultado de u~a licitação em
favor. da empresa TOWERS PERRI, para a implantação de
um SIStema de cargos e salários (doe. n9 3), assim como as
irregularidades já apuradas por este Tribunal no exame dos
contratos para construção da UTE's Jorge Lacerda IV e JACUÍ I (TC- 650 257/92-8), objeto também de Requerimento
de Informações formulado pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy (doe. n' 5).
11. Todo o acima exposto, inegavelmente, denota que
a atual administração da Eletrosul tem-se ca.racterizado por
uma sucessão de atos cujo resultado foi o completo sucateamento daquela importante empresa, a configurar um caso
típico de gestão ruinosa do património público.
12. Nessas condições, e considerando que o _controle
externo, engloba a fiscalização contábil, financeira, orçâmentária, operac~onal e patrimonial não s_ó a da União, mas tam~
bém -das entidades da administração diret;I e indireta (art.
38, I, da Lei 8.443/92), inclusive quanto à economicidade
de
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seus atos de gestão, espero da Egrégia Corte de Contas a
cabal auditagem dos fatos aqui marcados, além de outros
que fatalmente surgirão, uma vez realizada a audit~ria ·n:a

Centriiis Elétriéas do Sul.do Brasil S.A. - ELETROSUL.
Sala das Sessões, 3 de junho' de 1993. -Senador Dirceu

Camolro-

.•.
' ' ., ' ' ' : '
'

CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO. BRIISIL S.A.

~~

'

' l "·'

ELETROSU-L
1
·'~C: • -

Rue Ocrpul.tdo Ant6nlo Edu "\•ir I, 353 · Penttntl• CEP.B8048 · F1oliir\6p,OÍII_

...
.

>.

-.

. _oo-ce0/92
.26.05.92

Para: DOS/DPL/DPR/DTR/CPR/CMS/DJL
,_

Ref.: Refomulaçiío da Diretoria de Operação

Cem a presente est.amos enesnimando cÓpia do. docunento NOVA FJLoSOF"IA DE ATwr;Ão Df.
nmETORlA DE OPEiliiÇi'iO- DO, já apresentado ao Presidente e 'clema1~ Diretoree ''" En ··

e cujas limas geraJs já aiío conhecidas, una vez que as Clíerlas.·de Departa-re.•.-:
participarem de sua elaboração.
·
·
. , ..

no docunentc, qual seja, regionalização 'e descentraJ iza~ão c=
nut.orldade e autcnania controladas e· central lzaçiíc da engenharia d~ mU~Uten~~'-. ~e-'
ser lcrnada como um dado di.' entrada - UTa meta a aer alcançada.

A :!'Hoscfia proposta

organização resultante e a S\:·8 fcnna de irrplantaçãc são as variáveis
debatidas e desenhadas em conjunto.

a

11

~rerr

A dlscussão C! c entC!ndimentc claro do que se pretende e sobre c que c~<?rá ~ -=~-J~ .r
das ÁreM, existentes cu a serem crJada."l, é pré-cendlçãc para c sucess? drc,·.~

empreitada, cujo primeiro passo está sendo dado agora.
F:stm-os·prcgr111T1Mdo, cc:mo mcvlmento !!eguinte, em data."l a ser-em marcadas, dot.:at~s ':'..J
a partlcipaçãg de todos oo gerentes da DO, para discutir _o conteÚdo da rror-:>s•.~ f'"''
que tcdoa tenham dela o IIIE'PmC entendimento.
Com a participação de todas Bt' Cheflu de Oepartsnen1;:.o, rretenderoos antecfp;,: '"'"·' •
pt~ra griVlde porte dns questões que naturalmente deveriio surgi r.
Com r1:>r;u; ·.w;•, "'·

~spcm ~ definlc;ão inicial da estrutura até c nlvel d_e Depar·tarnento.~
as questoes basicas envolvida.~.
'

t'

a r~sr:.?s•.?.

A partir dal, e com o envolvimento cada vez maior e de todos os nÍveis, c:r~rja
Departamento pensArá na sua ornaniza~a·c
interna, q•·e
c.;
v
... • n un pro,~o a ser fi xa dr';,

'.l~·/-:=r;;

cer coopatibilizado cem os demais.
rara tanto, solicitamos a leitura do documento e. sua divUigaç~o interna a area, r~~
é fundamental.

a pRJ'ticipoçãc det- todos
Atenci~

~Moura

Flávio
DiretoÍ" de Of;eraçiío
Anexo: citoclc

co. PPJ:/DA/DF/00

'·."'
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NOVII f•'I LODO I' I 11 UI~ II'I'UIIÇ/\0 DI\
I>IIIE'rORI/\ IJro: OI'J•:IVI~'/\0 -

1.

ODJETIVO

2.

JIIST0RICO

1>0

2.1 11 E:voluçilo da Estruliura
2.2 11 Expansão do Shtoma
2.3 11 Roformn lldministrativa
2.4 111 Dificuldade• Orçamentárias

3.

11 NOVII FILOSOFIII DE

IIÇ~O

J.l Ragionalizaçao das lltividade• de Operação e Manutenção
3.1.1 tmp1nntaç3o de Unidades de rroduç5o
3,1.2 Implnntnçilo de Corrtros Regionais de Produção
3.1.3 Imp1nntnç3o do

N~cleos

llvançndos de Manutenção

3.1.4 Jnteqrnçiio ela Enqonhnria de Manutenção

3,2 Delcentralizaçilo

cln1 lltivldadel de Opernç3o, Transmissio e

S\rporte 1\dminUtrativo

3.2.1 Orçamento da DO de forma Global
3.2.2 Implantação da Ge1tão Orçamentária por Area
3.2.3 Implantação da 111sessoria de Gestão
3.2.4 Descentralização das Contratações de Serviço

de
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3.3 Racionalização do Procedimentos e Recursos

3.3~1

neavaliaç~o

de

M6todos,

Processos e

Periodicidade

de

Manutonç~o

3.3.2 Redistribuição de recursos entro as Areas
3.3,3 Rodfmensionamento das Equipes
3.3.~

rropnr11çiio de Equipes para Nov/ls Instalnçõos

3.3.5 Mnximiz11çiio de
4.

Contrnt11ç~o

do Serviços

RESULTADOS ESPF.RADOS
4.1

Ra<JiOnlllizaç~o

4.2 Doscontrlllizaçio
4.3 Rllcionnllzação de Procedimentos

CONCLUSAO

5•

5.1 Redução do Pessolll

6.

5.2

Reduç~o

do Despesas

5.3

humen~o

da Eficiincia

CRONOGMMA

----

OUJBTIVO

ERto

dooumonto vi•a con•olidar a• bn••• da roformulaçRo da DO, que

faz necoss&ria np6s o

t~rmino

os

dados no sontido do se buscar

pllssos

a

sarem

da roformll administrativa,
a

se

estab~lcccndo

otimização

dos

recursos disponíveis ao processo do produção.
Pretende

so constituir no ponto do partida para motivação o debates do
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corpo

r.unc.lonal

da DO, o que cortamanto conduzir.!í ao

aper fciçoomento

ela meRma.

2 , 1 1\ 1WOloUÇI\O 1>1\ F.S.'rltUTUitl\

1\

bo foi originalmente estruturada por funç5o, co~ ~ Departamentos: de

Geração,

de

Transmiss5o,

d~

Operação do Sistema e

de

Plnncjamento.

Este

cr.i"tório do estruturação, com an1plinções, prevaloc.cu em sua forma

pura

nt6

cdado

o

a

lncorporaçõo do
(Ccwtro

C~IS.

M~to

Grosso do Sul, em 1982,

Regional do Mato Grosso elo Sull,

quondo
a

nivel

foL

de

Dopartllmonto.

Foi

o

p.:-imeiro

p11110 em direção

11

uma reqionnlizaçiio.

justificativa foi a distiincia e n dificuldade do
Em

1990

foi

No

caso,

a

!ol

a

comunica~ão.

feita uma ampla roe•trutur11çiio, na qual a tónica

cornpnctnç5or doR 8 Departamentos exlRtentns,
DGI1 - Dapnrtamento do Geração 11idr.iulica
DGT - Departamento de Geraçio Tórmioa
CMS - Divisio Regional do Operação e Manutençio do Mato Grosso do Sul
DTR - Departamento de Trmusmiosiio
DHS - Departamento do Manutençiio do Sistema
DTL - Dnpartamento de

Teleoom~rnicações

DPL - Departamento de Planejamento
DOS - Departamento do Oparaçiio do Sistema,
.:-osultnram oa cinco sequintosr
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OI'R • l>opo"\ r tnmu n to clu rt·nduçilo
Dr>pnr tamon to do Complexo

DJL

JOI.''fCJ

LIIC:CJ r da

l>'rR - Dopn r tnm"lri to do Trnnsmissiio
DI'L • Dopnr tnrnun to ele l'lnnojomento
DOS • OepattllniOiltO do Operação do Shtema,
··,.. 1991
c:rinç~o
(C~IS)

oc:'orrou

rnovimonto em direção à

novo

re9ionalhaçio. com

dos Centros Re9ionais do •aranã (CPR) e do Mat6 Grosso dd
que

absorveram,

exoc:\ttivas.

nas

suas

respectivas

<111. oper11çiio e manutenção, que eram do

su1

re9iõos,

as

o·rn,

fun;õ~s

o as

a

funções·
de

reprctse11taçiio e. apoio que eram exercidas pelos Escritórios· Re9ionais.

o

moyiment 0 ,

restrin9iu
funções.

primei'r'o, · ·por'que

s~

dois estados, e segundo, porque n;o incorporou todas

as

no

a

entanto,

não

ao

completou 1

Usinas do Pnranã, por exemplo, continuam ligadas ao

hs

DPR.

Em anexo i apresentado o or9anograma atunl.
2, 2 A EXI'ANI'II\0 DO SISTFJ-11\
~o•

últi.mos

capacldnda
du~licou

de
n

capAcidade
.4

10

anos a ELF.:TROSUI, niio tave qualquer· el<pans·iio ..
geração. Neste moamo porlodo,

extensão
do.

dns

1inltnB

de

entr~tnnto,

trnrtsmisRiio

na.

praticam~nLD

op~ra;5o

om

·Ruil

transformn.ção cm dec.orrõncia do comprom·i:sso·

d~

a

a

t.epas-.11 ·

c:9rcn de 2100. MW do potõnc:in dn Uninn do ltaipu. li Rituaçiío· a

tu~ I'

é

11 seguinto1
+I
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visiio nrospoctiva tt!lmos qun, attÍ o· final da dácado, maia 3 usinas

dovorüo

entrar em oporaçiio (JL IV, Jocui e Itã) o outras J estar5o

constntçiio · (Garabi,
com

Junho de 1993

orrtrada

llnrgua.lnna,

om

Campos Nov.os e Carvão 50 MWI.

serviço

tendo

provistn

para

brove,

instula<;~o.

outra
a

6

em

Conversor"

orn v.lsta <(Ua o contrato de. intorc:iimbio

de

de

energia

soc\mcliíria com a,l\rgontl.na ostii prostes a ser ousinndo..
' ' '

Prev5-so,

' '

ainda,

trnnsmissfio

o

'•-

a

-~~

--

construç&a

T

•

r

do cerca do 2.000

Km

de

tr~nsformaefio

um numonto na capncidaclo de

da

linhas

de

ordem

de

1.soo MVII, ata o ano 2000,
11

do

JL

'IV, CfUo•dover6 ser a primeiro a entrar em operoefio,

um ~undro totnl do 104_ nmprnqndos, dos quais apenas a metade Jl fol

ndmltidn.
o

rtecessLtar5

11 ~r~vi~üo atuul ~que os outros' 52 devem ser admitidos

at&

Clnnl do atro cm curso, para ntondor o .inicio de. oporaç&o
no final. de
-·
.
' .
-

-

-

-

-

19,9 J.
=~----1'----0-

0

No

• \"0

~-l

O

'

I

cnBo de Jacui, _com inicio de operaçiio previsto oficialmente para

final

~~ 199~;

a

o

~uadro i~icialmento dimensionado~ do 184 eMpregados-

16 foram a<lmiticlos e posteriormente absorvido~ como oper~dores

Oestes,

.a UTÇn, para suprir carfincias.

2,3 h REFORM/1 hDHINISTnATIVh
No
e

d~

1990

p~rü

seu

trnn•corr.or-<la'roformn'administrativa ocorrida entre meados
fevereiro

q\1adro.~o

de

1992, a Empresa atingiu o número

previsto

pe11sool a •o9uirt

+--------------+---------------------+------------+

ro:~ft
1------!~~~~~~-~~-----1 REOUÇ~O.
I+--------------+----------+----------+------------+
-rRIInllrAio

I J!.03.9o I

rn~

Dft
DC
DP
DO

202

966
1371
202
2792

3o.o~.92

136

504
643
207
2309

I

GG

382
728
75
48 J

33l

401
5.H
27l
1H

--t·•.--------+----------+------------+
!;613
I 3879
I t7J~ 31' I
+--------------+----------+----------+------------+
+------------I 'l'O'l'IIL
I
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pro~anao,

Nasto
obtida

rodu~ao

n

p~in<,tpolmonto

nponontnd.,rins,
~mprosn

~

pulo

CJ~•o

o

c:ondu~iu

l[qulda do 483
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emproQ~dos

1noc:<mismo cln clomlssiio

!17~)

do

üO

inccntivad,,

fo:

.e

·c.k

ntinqlu o possonl mnis nntigo o qual i ficado

n umn dlatribuiçiio alont6rin do

corto

!J'.

a•

entre

clivàr11ns iir:rn11, c:onfQrme podo ser visto nos qundros seguintes:
F.MI'RROI\I>OS Ul~Ml'riDOS. UI\ "DO" ron 11111':1\ 1': J,OCI\L
o----·-o---:;;umiiiõl9õ'''inili1õ79z·-·-·----•·--~':'"' -- ... - ---- -~----f-:.·.·.:.:.:.-.:-::-:-:.-=+.~=---.:-:-:-:: ... ----- ---- :,-_------

...
I
I
·
·
I
·
I~-------~--~-------+----------+---------·~----·-----+--------~··1· ·'
J.oc:nll

?.ren Ntunçfio

CENTROS
REOIONAIS

SEDE

J

30
02
08

Nolvel Snpqrie1r
Opornçiio

~llmutonçilo

Athninit~trntivo

TOTAL

40
35

12
100
104

82
137
209

37

29

97.

OG

Serviço" Cernis

USINA

.

.

.

.1.7

.

72

lB

..

.

JS

o

+~-----------------·----------·---------·---------+--------~~
I
'TOTI\L
I
46
I 226
I 2GJ
I
535
·'
o

+------------------·----------+---------+---------+---------~·
Obs.1 ~net~i domitidos de outra• &reas quando da trnnsterªncia

para n oo.

EMPREGI\DOS DEMITIDOS POR 11REA DE ATUAC~O

.'

.

.

n

CAROO

+------·--··- _._ -- :_~.,: __:_·__ ;,.~_·..;. __ :. _.:. _-_·_:. ~--..:·.:~ ------:------.:.- ~ ~·.:.::..:..:..-.:.! ~-. .:.. :~- + ..
1\111~11

~

1 r:ARGOS

I

I

SEDE

USINAS! c.ru::QIOHIIIS

I .lr;-r,\L

~"·~~~aNnr,~ft""••••••••••~•"•~•••n••••u••n~unm•a•aa~n~~=•u•~•~~~~~7~~
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H
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-
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'I'O'l'Af, tllvl~r.

surP.nwn
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06

·I
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lo

o. 3

• t

Ol

D _,-";'=' F,W 'Jjl :"!!'}!J,W

o~
: p "S

IS':,=,:~

~o

~2

I

o

•

••~•n,.wwnan~•~•••"w•rn"~•••••••••••••••••••n•w•nwrn••••••e=w•2~~r.=:3=

06
02
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l l

oa
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l :;
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I
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oIJ·
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1·~:Cll !COS Ol'l~lii\Ll01tt1S
l~t.r-:'I'IIIC 1 S'I'I\S

02

79
17
09

1'P.C, M/\NU'I'F.NÇI\0
1\UX, M/\NU'I'I':Nc;l\0

02

H
H
06

\ll'l-:llMlOilES.
~~~1C.:/\IHéOS/J,UilR1 FICI\DORES

01
01

1\SSIST.TRC~lCO//\UX.T~CNICO

DESF.NIIl 5'1'1\/ rnoJ F.1'I 91'1\
Ti!:C. t./\llOitl\'r ,/1,1\DOil/\TOR.tS'r/\
IIISI'F.TOR t.'r/'I'~C.INSI'F.'I'Oit LT
OF ICJ 1\L I>F. ~11\NU'I'. CONS&RV/\Ç/'.0
I" I SCI\t. OLliVI 1'RI\AI\f,IIO
'I' I:: C. f·ION'l'l\t1F.M/ F'UN I LP. I 11.0/ SOLO.

Junho de 1993

27
12

106
31

21

30
2~

59

lOS
H

07

os

06
Oi.

02
o~

07
01
12

01

OJ

03
Q}

02

09
OI
l 2

•""•"••NN••n•••••••••n••••"~•••••~•••••••"•••••~••••••••m••••a~~n~•=

1 46
263
226
I s JS
+-----------------~------------------------------------------··-------+
·ro·rM. UER/\1..

I!lto levou a algumas disfunções que, como exemplo, citnrnosr

em todns as Usinas hi carincia de pessoal de manutençSor
• a

ií.rea

.conta
gr~pos

da
com

operação da UTI\L (Usina Tórmalátrica

. paro
. ..
..opernr;iio

pflRIIoal _rn!nimo_

-

'

. '

.

simu.ttãnea
'

de

~

t~mpo

oporar;ilo orn

I ~

.

•~porto

do mtnirno viiívÇtl pnrn um
- -

'

•

•

;

,

• •

real

atlaquador

.

'

--'

.

só

poss!val

11

com

de

do

nbaixt:>

,

Õpor.nc;iÍo- simultiineâ dos q~atro grupos da u•rcl!

do

não

.s<:>us _ dois

(Contra do Opornçilo tio Si11tema) estilo com o c:nnt.tnqentc
,t

11

/\legretel

Cne•to vorlio foi nocess6rio reforçar a equipe com pcsgoal

'l'ubnrilo e do Cha rq~ondas) 1
O!l actoros dirotnmonte ligado" 110 11poio
COSI

ele

"dobras"

.

...

u·sina i'erméiét'rica
elo

turno,

face

à

irtnuficiSncia de possoal1

..

•

MI

.

~

iiroas da mnnutonçlio mecânica e geral dn UTI\L (Usina

Termel.~trica

1\logrete)' e do UTCII CU•ina Termelétrica da Charquoadas) estão -::om

•

pessoal insuficiente pnra exocuçiio dos serviços rotineirosr
; ;i'

, a

áro~

de

Engenha~ia

pessonl espocializndo.

de Manutonr;io

de

Termelétricas

carece

d~

Junho de 1993
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4

simultaneamente,
teriam

que

50\

Lacerda

Jorge

de

unidades

~
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tive~sem

do efetivo de operadores doe•

que

bancos

upere
tirmico

dobrar turno. Paro cumprir o programa de firias, 17\

d

afetlvo total teria que dQbrar turno.
ainda

om

Jorqe Lacerda, em 19g1 tiveram que nnr realizadas

horas

extras a mais do que em 1990, Nos primeiro11 4 meses de 1992

acréscimo foi de
a
de

~roa

tl()

pessoal

dn!ic16ncla

cm

d•

~0\,

do mnnutonçao do telecomunicação teve uma redução

32\

21'

da

ospec ia l h ado

D11Wr,

locali~ad•

acarratnndo

9cand<

manutanç&o do sisloma da MicroondaR, Telcprotoçfio

•

dos nistomas digitais de trnnsmiss5o do dadon,

a

~rea

de OIJU.lpamentos do transmissão perdeu todo3

egpocialistas

em

transformQdores de força tla DEOM.

os
~

eng<>nl•eiro:

ELETROSU~

te~

12G t1:an11forn•adores no shtema,

1~n

td~ia

mais

aprosontado,

precisa

da

situaçio

atual

do

quadro

dj

00,

a seguir, om um quadro com a distribuição do pessoal

tipo do atividade,

DIRETORIA DE OPERACAO
~110

IICSIM/lCilMEJI\IICOS

I

~lo\0\0

PO! M:M: M!III'IZ

,lL\r'Js mlRk'Ums
1 i n nv
1111!1
I1IZIMU
I I !l nu
4111MU

IIKOES

tt

I1IIIMV
4111lMU
I 1 111 KU

lU lOUCO!$

I Jlltll!
IISMJ 110

11 SI' I
4111 !!LI!

1.111 ln

1414

H1l!lo

mtm

/1,1!1 [IIIU·
lU! li

CCMIK/(ICOtl

·P.l!i?'iu

I,.,, UMroYIIII

·JitDa:IJCAO:

•nDirl•,•·

I ftll' 1«1$ • 1

.M'J:Kn~,
.cw.mrr.,

mmll'

i
por
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ti

li
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zl

li

fi
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11

d

u
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,I

51

I'

!ll

25

#

IOIIL

ll

ll: l

2, 4 1\S DIFICUI.DI\DES ORÇI\MBN'1'Âilii\S

Devido
da

às dificu1dodos finnncoirPS do Empresa o do

S~tor,

O

orq•mentc

DO sofrou 1igni ficativas reduçÕeB nos ú1tl.mos dois anos, n3 rubr lcc

MSO (MatoriniR, Serviço• e Outrosl conforme abaiKor
~~ECTIVI\

lJO -

GI\STOS f:M M, S, 0_.

1982 K

1991

f:VO!.UÇI\0 DO SI STF.KJ\
US$ Mil DE 1?91

+----+

+---------------------------+
EM MSO - US$ MIL OE 1991 I
·-----~·---------·---------+

ANO

MSO

rNrr.Açl\o I 1150 I
()() llO!,AR
I f INDICIO CORRIGI DO

+----------------·~
IEVOLUÇI\0 SISTEMA!

+-------+--------+
J<M
ITMNsr. 1

I

DE LT

NAS

SE'S~

(MV/\1

I

+----------+
I !NDIC~S
I

+----··-----~
1 US$ POR
1

+-----•----+
IKM LTI

11'/fll

+-------+--------+ +-----+----~
+----·
ll9B2f +-------·---------+---------+
I o.oe1 I
a9,7 I 11.~os I 1s1o3,3 1' so21,1 I 12,oo 12,2,1
+----+ +-------+---------+---------~ +-------+--------+ +-----+----+
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1 ~.759 I
92,6
I
6.5o6 I 16270,3 I sl66,1
11.o~ I '·'~I
·-------·------~--+---------+ +--------t--------·~ -~-----~---··•

119831

·---··+
11911~1

I 4.703 I

+---- . .

96,6

I

6.164 I l658o,o I ~977,1 I 10,94 Jt,oJI
-+
t- - - - - --o-••+ +- ---- + -.-. ...._- +
7.6Y'- I 'l6sao,o I 61~5,1 I 11,11 lt.2s1

1198~1

I 6.068 I

1oo,o

I

.•

+-------

•t - - - - - - - · - - - - - - - - - ,. __ - - - - - -

·-~--+ +-------~---------·-------··-+ +-------~--------·~ +-----~---~~

I19BGI I s.a3o I 1o1,9
I 10.970 I
+----+
l19a71 114.~62 I 105,7
I 17.321 I
------·---~--~--+---------·
ll9onl 117.269 I 109,9
I 19.893 I

I

l6soo,o I 611i,1

I 1,67

I 1 .no I

+··------·---------·---------+ +-------+--------+
+-----+----·
IH72,2 I 6286,1 I 12,32 I2.HI

·----· ....
+··--+
I19R91
i----+

lt99ol
+----+
1199\f

·----+

+-------~---------~ +-----+------+

I 7064,1 I
+•••••••+••••••••·•------··••+ +--------~~-------+
114.779 I 115,3
I 16.227 I 17966,3 I ij677,1 I
+-------·---------·---------+
+-------··----··---+
I !1.~82 I 121,5 I
9.8ao I 17971,3 I o671,1 I
·--~~---·---------+-------~-· ·-------+--------+
I r, .• 57.J I 126,6 I 6.523 I 17971,3 I 0671,1 I
17750,8

~

12,s1 I2,!JI

·t------t-----~

r

12,04 I 1 .~71

+-----+----·
11,24 11.•~!

+-----+----·
10,82 IO,lSI

+-------+--------+
+-----+··---·
efeito acumuladc. dog

·-------·---------··---------~·
1986 a 1989 deve ser considnrado o

Obs.1 Do

pla nr>s

cconõmico11

11obre

a

ta KIJ cambi1> .t -

c r$

valo r i z • do·

.

err.·

., ruloo;Jo ·no dolo r.
D<~

caréincio

trabalho

de

da

recursos no per!odo decorreu a redução

manutono;iio

levando

a

sltuaç5es

do

no

riscos

ritmo.

de

atuais

ou

PC! ~9J!l!J,.!!.~ ll, .•,9.911!~-.~!.'1 \1•1
2, 4, 1 SISTE.II\ OE TRI\NSHISSI\0

-

l>ot~liqnmo~nto
~o

em

LT'e devido .ii problemne decorrente• dn não

limpezn

faixan, troca do isoladQros o corrosão nas torres de transmissão.;

Falha

cm transformadoras é roatoras devido à corrosão dos

acessório~

o alto dogradao;ào do 6lao isolante.

- Fn1ha
devido

orn

equipamon~os

ilO

<~contuado

ele

manobra

(Oisj~rntores

o

Seccionadoras)

9rau de cor.rosiio e pra?.os parn rcvisõcu

gerais

u1 trapaasndos •..

- Dimlnuio;io
crspectivns

da

confinbilidade

e disponibilidade dos

m~quinau,

com

de custos ólevados de recupnrnçao, docorr.cnte de fnlnas

5140

Sexta-feir-a 4

ou

DIÁR,IClD!JCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

acidentou

Junho de 1993 ·

devido As 1ucossivas postergnç5es das revis5es

qerais

das unidades qeradoras. Por oKamplo1
a

u~idade

ji

esti

5 da UTLD, cuja revlsão vem sondo poater9ada desde 1990,
com

de

dobro

do

2 da UTLA, que deveria estar recuperada em 50 dias,

jã

70.000

horas da operação ,

rncomondado para a rovislio qeral
unidade

a

eatii

6

(~0.000

quase

o

horas) 1

mosea em manutenção devido, principalmente, 1i

dificuldade

do auprimonto do poças e contratação de serviços!
moinho• •de

01

carvio eatão operando sem rooerva

por

falta

dos

fundidOIII
Falha
no

no sistema dn

ontncio

nba~tocimonto

ndinntndo

do

de carvão do Jorqe Lacerda

corrosiio

das

estruturas

devido

motllicas

e

,•s•nrelos das corroias transportadoras,
- Ornnde

qunntidndo dn equipamentos importantes (bombos,

compressora~.

otc ••• l doamontadoo nns oficinas aguardando peças de roposiçlío.
-

n~pturn

dn

correia

do transpotto do corvlío, comum i UTLft

o

UTLR,

do v ido ii domo r a no fornocimon,to da correia reserva.
2, 4, 3 USINAS llltlRE:I,F:'I'IUCAS

- -ndisponl.bilidndo
nos

poloft

da U11ina de Passo Fundo - UIIPF devido a

doft 9orndores o nos vodnç5es dos

problemas

vfilvulas-borboleto

dos

condutos forçados.

- Indisponibilidade • da
Snntiago

- UIISS devido

Ulina do Salto 01ório - UIISO e Ulinn de
11

s~ 1 to

problema8 de cavitoção nas turbinas !um dos

grupos da UIISS ji o1ti operando com limitaç5esl.

Junho de 1993
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da

carõncia de
orç~dos

valores

r~cur•os,

conseqUencias são aemelhante•

3,

- O

a própria morosidade na
postergações

lev~do

tem

~.

Sexta-feira 4 Sl41

de

definição

manutenção

rlos
çuJas

arrolada& acima,

A NOVA FILOSOFIA DB AçAO

proc~••o

9009ráficn
Ro9ionai•

nno
do

oxistorrtea,
área

reestru~uraç~o

do de•centrolização ba•eado na

so completou por não torem sido criados
Rio

Grande do Sul e do Santa
(CP~),

o do Paranã

Catarina.

~rrya

por
os

Cenoros

Dos

Centros

não abrange todas as unidades em

sua
~

de ntuaçiío (as Usinas llidre!étrioas são subordinadas à Sedei

nindn

oxocutn dn

maJnrtenção
unidade

do

do

form~

centralizada o maior parte das atividades

de

•is tema de trnnsrnissiio e do telecomunicações, Não

·h~

comando na• áreas onde foram alocadas equipes

avançadas

de manutenção de transmissão e telecomunicações1
- a

cri•• financeira que, a exemplo de todo o Sotor; se abateu sobre a

r::t,E:TROSUL,

levou

limitou

autonomia

n

a

uma
que

administração centrali?.ada
os gerentes

possuiam.

do

Os

caixa

":jue

problema~

de

manutenção, naturalmente •• aqravaram.

e

importante de1tacar que a queda nos Indicas de disponibilidade 1as
t~nto

Usina1,
receita,

pela

ttfeito•

hidráulic~s

redução

como

térmicas,

representa

da enerqia disponivel para

perda

de

contratação.

Os

delta perda •e prolonqarn por vários anos, já que os

valores

contratadoN •• ba•eiam na disponibilidade média do histórico.
-a

retormn

tornou

o

ndministrativ~,

processo

conseqUênci~

de

ao adotar o plano da demissio

enxugamanto menos doloroso,

um processo niio controlado do

ConsoqUontemonte,

incentivad~.

mas

deslig~mcnto

teve
de

::omo

pessoal.

algumas iíreas da DO, por contarem com um q1ladro de

---------~~~-~
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sofreram um impacto maior do que outras

porque cont.,vam com mais aposentiveis, seja porque o valor

incentivos

ora mais acentuado. Isto afetou o contin9ente de

dostin.,das

a

IV,

po~

exemplo,

foram

impncto

de

extromnmonte

todos

deslocados e
j~

sendo

de

JL

utilizados

na

na

DO

existentes1

estes

favorável

estao

da•

peggoas

suprir futuras necessidades. Virios treinandos

oporoç3o das instalaç6os

- o

áreas,

problemas,

tornou

o

ambiente

à implantnçiio de uma nova filosofia de

ação

que tivesse como base um processo do reconstrução.

A anilise

destes pontos conduziu a uma proposta de novn filosofia

de

açio para a DOr q\le pode ser i temhada como se9ue r

.REG!ON/\LIZAÇ/\0 DAS ATIVIDI\DES DE OPEMÇ/\0 E M/\NUTENÇ/\0

• DESCENTMLIZAÇ/\0

DI\S

1\TIVID/\OES

OE OPER/\Ç/\0 E M/\NUTEN_Ç/\0

E:

DE:

SUPORTE 1\DHINISTR/\TIVO

.MCIONALI~/\Ç/\0

Esta

nova

como

pilar

DE PROCEDIMENTOS E RP.CURSOS

filosofia de açiio,
biisico

j~

em inicio de implantação na

a rncionalizaçiio de métodos e recursos com

DO,

tem

o

u~o

intensivo dos pr6prios 90rentes em todos os n!veis1

Os

seus

principais,

vetares

trõs

Dosoontrnli~nçüo

de

1\tividades

Ro9ionoli~nçiio

e Racionali?.acno do

da

Estrutu~~.

Procedimentos

e

RocnrsoiSI
-J {

proparàm

a

Empresa

para

respo~dor

alteraç6o• institucionais do Setor1

com

suc~sso

às

espe~adag

Junho de 1993
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unidade•

de

produção

com comando
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unificado

em

~rea

cada

induntrial, ro9ionalizando de fato a estrutura da Diretoriar

atribuem

orçamento

permitindo
ou

ndminis traç.ilo
dosa ti vaçio

de serviços. Os ganhos

de

administrDçÕo,

orçament~rlos

de

ela própria área. Como exemplo prático jií realizado,

a

1\ltnaxari fada

do

de

poupados

rocursa1,

Pinheirinho

permiti~

(PR)

com a cessação

aluguel,

do

~

na

do Niicloo do Manutençiio do Ouarnp11ava, Mais recentemente

transferéincia

Subestação

liberdade

obtidos são·

da

i111plantaçiio
a

com

ao 9erante transferir recursos de pessoal para manutenção

contratnç5o

utilização

ire as

õs

esti

do Eucritório do centro de Curil:iba pDra
ensejando

o uso doe recursos

na

junto

da

implantDç5o ·

·~os

Núcleos de Mnnutençio do Londrina e Salto Santingo1
doscontrnll~nm

o

proCOIIAO

de

contr;~tnçiio

sr.r•1iços

do
,

concentrado om um ún'ico ór.9.So (na Soda) 1

conccmtrmn
em

4

"~

iiron11;

atlv.ld.>dos do cnqcnhnrln do
otiml~ando

.... "'

m~n<ltC!nçiio

hoj"

hoje

dispersas

recursos o introduzfndo n varifivel custe

na

nniiliso da• t·utinllll de m11nutonçiio.
. I

•'

-,

3, I RF.CIIONI\I,Iv./\Çl\0 DIIS 1\'l'tVID/\DP.S DP. Ol'li:I\/\Ç/10 E MIINU'I'F.NÇ/10
J, I, I I ~ll'I,,,N'I'IIÇf,O DI~ UNI llfiD~:S 1>1': l'llOIJUÇI\0 NfiS US l NfiS

o

r.

SU0f.5TM,'0E:S

co"coitu dn unldndo do produçno prova comando un!flcndo

lndultrlnl,

o

orçn~1ntn

Mlministt'a<:5o.

O control<J

scr5

pur

cxordido

o

lndlv!dunli~ndo

centro•

do

0(><>~'•1çiío,

m~nutonçio

"

q~nis

scrfio

roqlonnlR dos

resultndós daR n1uta1 doUnidas1

l!bordnd~

~m c~d~

controlodn

ire~

dQ

administraovo
cobr~dos

os

5144 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii)_

· Junho de 1993

J 1, 2 H1PLI\NTI\.ç/lo DOS CF:NTI10S REGIONI\IS CE PRODUÇ/10

Complementar
trnnsfor5ncln

n

implnntnçilo

do

Regional

Centro

do controlo dns Uslnnn de Snlto

do

Pnranó

Snnti~go

o Salto

co~

~

os6r16

que hoje é feito pd11 SocleJ
Implantar
Santn
sua

os

Centro• Re9ionais de Produção do Rio Grande do Sul e

Catnrinll,
area

cada um abranC)ondo todas as unidades de

de

produção - de

do atuaç5o, que nRo necessariamente respeitarão

os

L1mites

CJOOIJráficou dou eutaclo&J
3. l, 3 IMPLI\NTI\CI\0 DE NOCLEOS 1\VI\NÇI\COS DE MI\NU'rENÇ/10

Continuar

redi•tribuindo

tolocomunicaç5e•

recurso•

da

manutenção

de

transmissão

e

do forma otlmlznda pelo sistema, por6m no conceito de

unidade• de produçãO!

3, 1 , 4 CONSOL I 01\Ç/10

Dl\S

l\TI V I 01\DI':S o r:: ENOP.NIII\R I 1\ DE NI\N UTENÇ/10 f.r-1

UIV•

ONICl\ I'.REI\

1\IJr\lpar_

em

\lm (mico Ór<JRo estas atividades que hoje s5o eKercidas

e~

quntro h·ea• cU foronto111
- Enqonhnrin do Mnnutenção do Telecomunicação
- En9enharia de Manutenç&o de Termelótricas
- F.nqenharia de Mnnutonção da• llidrelótricas, e
- EniJenharla de M11nutenç&o de Tran!Jmissão.

3. 2 DESCENTIU\LIZI\ÇI\0

Dl\8

l\TIVIDI\DES

DE OPEIU\ÇI\0 E

SUPORTE l\DMINISTIU\TIVO

3,2.1 ORÇhMENTl\ÇI\0 Dl\ "DO" DE FORMl\ GLODl\L

Ml\NUTF.NÇ/10

E

DE

Junho de 1993
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pnrcoln

corraapondonto
pessoal,

n

dlratas

(mlltoriais,

MSO

do

10\

e

total,

indiretas,

orçar
de

e

e

serviços
tamb6m

outras

as

suporte

despesas)

necessidades

administrativo,

de
gue

trndicionrilmonte ficnvnm cm orçamentos centralizados na Dft.
3.2.2

IMPL~NTAÇ~O D~ GEST~O

Atribuir

nos

qarcnta1

a

ORÇhMENTARift POR

ÂRE~

responsabilidade

da

qestao

orçament&rla,

permitindo n trnn•fer6ncia de recursos entre Itens do otçnmcnto e encre
lirea• de rolpOilallbUidade.
JMPLANT~Ç/\0

3.2.3

Controlará
pelas

aa

ãrens

controlador
entre

DE ftSSESSORIA DE

GEST~O

matas eatabelocida• e a qestno

orçamentária

realizada

lunidndes de produção e centros regionais), será

0

órqão

das tran1ferõncias de recursos entro !tons orçamentários e

ireaa de re•ponsabilidade.

3.2.4 DESCENTRALl?.ftÇ/\0 D~S CONTRAT~ÇOES DE SERVIÇOS

fttribuir

aos

co•,trat~~Ses

Centros
da

seus

nos

serviços,

Unidades

e

Regionais

limites

de

Produçio

as

de

responsabilidade,

E

PERIODICIDADE

minimizando prazos e cufttoa.
RACIONM.I ?.1\Çl\0 DB

3. 3

J. J, 1

RF.:AVAI.I~Çl\0
~~~HUTEHÇl\0,

.PROCEDIHI~HTOS l!l

DOS

~IE:TODOS,

COHSIDF.:RIIHDO

RECURSOS

PROCESSOS

~SPECTOS

DE

F'UNÇ"O

DO

posslvel

a

simult~ncnmente

à

CUSTOS

E

DE

F.QUl riiMP.N'rO

Com

a

intoqraçõo

equnlh:nçilo

da

da

cultura

Enqenharia

de

técnica

hoje

Manutenção
dispersa,

seré
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dns rcqrna de manutcnç5o, dif6rcnciando-sc as intervenç6é•

r~~vnllnç5o

dns
o

mnnutonc~o

oquipo• do
Si•tama,

nwpectoss

Junho de 1993

Também

om função do

import~ncia

do equipamento para

doveri ••r con•idarado o cu•to nos

seus

diversos

mnnutencio preventiva em vários n!veis de intervenção

da

e

periodicidade e da manutenção mernmente corretiva.

J. 2 Rf!DISTRI h'UIÇI'\0

DOS RECURSOS DE PESSO/IL, M/ITERI /\L,

I NSTRU!1ENTOS E

EQUI P/I~IENTOS I'F.L/IS UNID/IDF:S DE PRODUÇM E CENTROS REGIONll IS

Em

dacorranoia

mnnutençilo,

da

haver&

re9ionalizacilo
necessidade do

•

raavalinçilo

rodistribuiç~o

dos

critérios

de

de recursos entre

••

iireas.
3.3.3 REDlMENSIONliMENTO
ENGENII/\Rl/1 E SUI'ORTE: DI\

11

implnntnçBo

condu~iril

descritos,
do

OPERliÇ~O,

MliNUTENÇ~O,.

"DO"

estrutura

da

DE

EQUIPES

O/IS

dos

o

procedimentos

anteriormente
Ser~

o um novo dimcnsionnmento das equipes da DO.

9rnndo utllidndo n

an~liRo

comparativa do desempenho de unidades de

producBo indQpondentoa.
Dcvoriio

tnntbóm 11or considorndos os indicas do Sctor Elótrico que estão

em olnbornçiio sob a

3

, 4 I'Rii:I'/11\1\Çi\O

coordont~cBo

O/IS

t:QUII'&S

da ELETRODMS.

DE

OPER/IÇI\0 E

MI\Nl1TENÇI\o

I'Mll

NOVAS

I NS'f/11,1\ÇOP.S

/Is

necossidndoa

ft!Rtam~

sor~n

do

recrutamento

rovifttas

o treinamento para

om funcao das alteroç5es em

a

oxpans~o

process~mento

do
~

compntihilhad11s com o redimensionamento dns equipes.
rart~lolftmonto

qundro

cm

dovo

sor

dccorrSncia

considorada

a necessidade

dn aposentadoria dos

atuais

de

renovação

empregodos,

do
que

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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dever&
cr ..

aumentar
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principalm~n•e

siqnificativamcnte nos próximos anos,

ntividndos dd operação e manutenção.
M~XIMI7.~R,

3.3.5

Continuar

NO CONVBNIENTB,

aprofundando

auxilinres,

estendendo

~ CONTR~T~Ç~O

polltica

a

de

DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

de

contratação

serviços

esta politica para contratação de serviços

de

enqenharh.
4,

RESULTADOS ESrERAOQS

4.1 REGIONhLIZ~CAO
~

consideraç5o ·de

produção
sob

fnrii

comando

todas

as_uslnas e subestaç5es

como

com que os.serviços nestas unidndes,

unidades

sejam

único, local, por sua v.ez subordinado ao Centro

de

ex~cutodos

Regional

da 1\rea,

tRto,

aliado

autonomia
de

um

ao

rearranjo das !unções de manutenção

9oronc:ial

e

operação,

o ir c:obrançn sistemática de resultados por

à

parte

6rq5o do 90Kt5o, levarA a uma avalinção permanente do quadra

c

seu nnturnl njustnmonto.
~' curto

prar.o

a

diminuição do atividades

de

apoio

administrativo

possibilit11rA n diminuiç5o da quantidade de pessoal nesta função.
4. 2 Dl'lSCRNTMl.LMCAO

cloleqação\Q,os 9erentes das áre11s de autoridade e autonomia na gestão
dos

recursos

ndmini•trativos
uerviços,

dní
um

dispon!veis,

rosultarn em nqilidade

nos

procedimentos

laqulsiç5es, administraç~o de pessoal, contratação

etc:,,,), Por outro lado, ~cobrança por result~dos, a partir

dependentes em maior escala dos próprios qerentes, deverá levar
uso racional do•

m~nor

de

custo,

r~cUriOS·,

com a constante preocupação na busca

a
de

5148
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exi•tincia

h

deverá

Í\"

de unidades de produção, equivalentes

permitir

linha•

Junho de 1993

uma

comparação

de

desempenho

e

das

independentes,
equipes

e

mo11tr11s ele uma politica do minimiF.ação de cuotos já

inclusivo,

do•

estão,

a•

definidas, Soq1ondo esta pollticn, devem ser contratados

soquintos tipos de sorviço1

ai serviços
dn

rotineiros

Empreun

copa,

não vinculados

is atividades

!ins

conservação, viqilãncia, portaria, serviçc

llimpe~a,

serviço

diret~mente

m~dieo,

de

oporaç&o de central telaf!nica, transport• de

c11r9n, t:rnn,.porte ele pessoal, ete, •• J/

b) serviçon
não

eventuais

qualifiendn

transmisano,

com

llimpoza

de

pouc~

ou

linhas,

de

intensa de mfio-de-ohra

fnixns

de

servidão

de

plntur~

reforma de alvenaria refratária do caldeiras;

de ed 1 fica çõoa, 'e te, .. I

e) serviços

utlli•nç~o

eventuais

1

com utilização de m&o-de-obra qualificada,

supervisio

do pessoal da Empresa (soldadores o esmerilhadores

reparo

cavitaçio de turbinas, pintura de

de

tubulnç!e~.

sob
par a

forçada•,

e

equipamentos, etc,,,)/

di supervi•io

de

conversores

serviço•

especial•

de

manutençio

lrevisiío

dos

de freqUência da UTCII, serviços complexos de manu.~,enc;ão

de equipamento• no local, etc,,,,,
e) reparo•

em

equipamento•

transformadores,
compressores
exigem

e

polos
motores

forramentas

compen•a ter)/

e

!reparo

de grande porte ou complexos
de mãquinas geradoras, eixos
de

maior porte,

etc.,.).

instalações que a Empresa

não

de
Estes

de

turbinas,
reporos

possui

!nem
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80 rviço•

f)

especial•

operaç~o,

de

Scxta~fdra

de enqenharia

de

4

manutençio

5149

e

estudo• de enqenharia e de operação.

Esta

politica

minimi~ação

:grmite

~plicada,

do contratação de serviços, se adequadamente
do

quadro

de

pessoal

e

otimização

de

su~

utilização.

RACIONALI?.AC~O

4.3

Ao' mesmo

tempo

em

descentrnlizadns
executivas

na

anqonharia

de

~enharia

que

••rio

criada•

as

unidades

de

produção,

e com autonomia, únicas responsáveis pelas ntiv.i.<lode•
ãrea

de manutençio, serã centralizada a

manutenção.

especialização
.,

DE rROCEDIHENTOS

de

Com

as ta

medida

a

e

d~

atividadc

conseqUente

funç6ns, tanto as atividades executivas como

a~

de

deveriío qanhar em qualidade, resultando em àprimorameni:o de

técnica• e redu~io sub1tancial de custos.

Ao

longo

do

Enqenharia

de

tempo a ELETROSUL desenvolveu 4

diferentes

Manutençior llidrelétricas, Termelétricas·,

métodos

da

Sist~~as

de

Tran•mi•sio e Telecomunicaç6es,
P.sses · · •f ·mó todos,
quardam

entre

embora

si

coerentes em termos' de

siqnificativas

diferenças

flloso fia
conceituais

básica,
e

cte

Enqenharias

de

diver•as ãreas de atuação viabilizando a adoçáo de

um

procedimentos,

A reobtruturnç5o
Mnnutenciio
único

mótodo,

inoqával
roduç3o
oéc: •••

das

que
do

da DO, ora em estudo, unificando as

trará

ganhos a curto prazo, embora

resultnrn

em

otimiznção

de

recursos

núrnero de forml.!lários, melhor utilização

imediatos.

não

computacionaig,
da

mão-de-obra,
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entanto,

ser
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nu fase inicial da unificaç5o, um grande

desenvolvido

com

esforço

o objetivo de adequar as 4 diferentes

deverã
ãreas

à

apenas

a

nova aituaçiio. até ·a obtenção dos resultados finais esperados.

ft

unificafio

Engenl1arias

de Manutenção, mais do

que

do m~todo .~nico e mais racional, representarA. uma

adoçiio
.i\nica

daa

de

se

mnnutençilo

ter

um signific;atlvo

dll, I>LETI10SUL,

ft

"s~lto

oportunidade

q~alitat~~o:•.

na

área

modernização da atividaçle. (adoção. de

utilização

de

monitoramento

de

novas

"on·line·•,

contratação

de conaultoria, etc,,,), embora seja preocupação constante

das

i

áreas,

qü

e~igencias

realizada em ritmo lento, uma vez que as

'o

t

''

I

rotina acabam por dealocar oa esforços invastidos na inovação •
. ft

.oportunida~o da unificação será. tambem a oportunidade para enfatizar

as

mudanças de procedimentos, utilizando o que

dos

m6todos

modernns

existentes

de

propiciará

e propiciando a adoção

mr.nutcnçã.o, onde

aperfeiçoamentos

equipan1ontoa.

ft

redundn~á

maior

em

t\

de

tecnologias

prcocupaçiio com a re~uc;o5o

~os

mais
custog

equipes

de

sem

racionalização,

das

do melhor em cada um

significativos nos planos de inspeção

módio" prazo,

rctdimensionamento

h&

permitirú,

que

a·té

mesmo,

de manutenç5o·, sem qu'áiq·u·e'r · perda

o

de

qualidade,
\

conaeqUente

pessoal,

redução.

diminuindo

a

das

equipes

propicia~~

o

remanejamento

necessidade de admissão do quadro

para

de

novas

unidades • para aubstituiçiio do pessoal aposentado.
n!vel

de

operaçilo ''uma

obtenção

de

uma

ft

contingente
redu1.ido
meses

de

para

boa
184

primeira providência que

Í.ntct9ração entre a UTCII e

•
nmpre9;,doa

inicialmonte

se

Jacuí.
provisto,

coloca
Com

é

a

isto

o

pode ró

130. Oes'te total coro11 do 50 deveriam ser admitido•

antes do in!cio da operação, outros

~O

ser
J6

deveri11m ser selecionados
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meaes de nnte<:o<lencia e os 40 restantes até 12 mases· an):,es .do

24

.n!cio da operação;
~Iedidll

equivalente

.. .

Conve~·aora

poderá

ser implantada em l\legrete

em

relação

ã

de Uru9ua ia na,

r'inalmente,

11

propostas,

revisão natural "permanente do quadro

geram

a

expoctativa

dé que gran.de

do· qu<Ítiro' 'd<is novas

da

'e a·s

parta·

medidas aqui

das

càrê'ricibs

passem

unidades

a

~u~ridas co~ remanejamentos i~terriós~..

S•

'

. .

'

~

CONÇ.t.US,l\Q
•

•

I'

•

nnsumidamente

'''

t

ndoç~o

a

lcvnr aos seguintes

desta nó~a filosofia

ae

o~g~riiia;!d

.. .

resul~ados1

~

...

''

5

''

o

deveri

·.'I

~carrAnjo

das

fur1çaes

npo.lo

da

de manutençio e

o~e~ação,

administrativo

da

•

ensnjando,

I

dDs

reduçfio

Sede

rn1m.cnto do nlvnl clC! contrat"çõe~ c n.:·

o

procedimentos

a.

á r1.: o~

às

rnudança

o,-,

I

•

T

~

'

deveri levar a uma redução na necessidade de empregados,

tnmbim

a roavaliaç5o das necessidades de pessoal

para

••

novns irens (JL IV, Jncui e Uruguninna, no curto prazo),

5.2 REDUÇAO DF. DESPESl\S

Pelos

mesmos

motivos

do

item anterior, estima-se

uma

redu;5o

das

despesas

operacionais da DO de 20\ em relação ao realizado em 1990, se
'
forem computados os serviços especiais de grande porte, atras~do•,

n5o

'

e

os

•4~

.

• '.

'

itens transteridos de outras áreas, como seguros e reposição

estoques, principalmente,

'

<le
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ft

prftocupaçfio constante na melhor decisio entre contratar serviços com

torceiros
do

ou

rusultaclOII

decorrente
conReqUente
outros

da

reali~i-los

por

pnrte

mnior

numonto

com pessoal próprio, a cobrança
de

um

Órgão

autonomia

de

controle,

chefias

sistemltica
a

agilidade

intermediirias

da responsaGiliclade destas mesmas chefias,

fatores, cloveriio levar a um aumento

gratl~tivo

e

o

cncre

ela eficicncia.

Os resultados !oram e•timado• nos itens procedentes.
rode-se

enpernr,

gorencinl,

mnior

contudo, outro~.b~neficios, como melHori•
motivn;iio,

etc ..•

que, a

m~dio

e

~~Ç~l

do

longo

prazos,

pocleriio melhorar ainclo n111ia oa reaultadoa previstos.

Um

clo11

mecanismo• .lmagin.1dos, para uma maior motiva;iio e

experiencia

mnis clivorsi!icllda, é a acloção do rodlzio planejado das chefias.

Os

rosultndos,

evidentemente,

ser~o

de m6dio e

longo

prazos,

mas

sogur.1mento componsnriío o esforço dispcndiclo na implantação da medida.
CRONOG~

Tentativamente

ae eatabelece o aeguinte cronograma para a reavaliza;io

do quadro de peaaoal1
Df.llouaallo, Oetinf.qlo e Implantaqlo da Nova Eatrutura
a n1vel ele Departamento , , , , , , .• , , . , • , ..•... , •. • ... • • • •

Illlplnntaçno dos Núcleo• 1\vanc;adoa e Unidade• de
Produção

e

ndequaçio

da

eatrutura

até

MAI-JUN/9~

1993

. Junho de 1993
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o· n!vel de Setorea,, .•. ,, .. ,.,,,, .. ,,,,,,,,,,,.,,, . , , , ,

MIII-DEZ/92

.Adequação
do Quadro Cdl•pon•••• ' remanojamentol ••••••••••
.

JUN-DEZ/92

.

Estimativa

~posentadorias

~nos

••••• ,,,,,,,,,,,,

AGO-SET/92

.Definlçlo Nace••idade• Pe••oal Nova• In•talaçÕ••••••••·•

AGO-SET/92

.Plano de Remanejamento,

Próximos

~dmissõe•,

Treinamento •••••••••••• SET-DE~/92

.AnAlise do E•tabeleci•ento de Rotina de Rod!zio de Chefias

DEZ/92
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MINIS·rftRIO PÚF.II.,JCCT l"~r:lE':FlAl.

rKOCUUDORil UI Rtr0BLIU 10 f~ DI Ulll CIIUIU
Fl.ORIAN0POl.IS

PORli\IUA NQ 02/92
CQNSlUERANUO denuncia formulada pelo Sindicato do$
Tr~b~lhadores n~s Industrias de Energia Elitrtca do Estado de Secta
Catarina, apontando irre9ularidades nas ne9ociaç~e$ entre a ELETR05UL 1 os
consórclados de empresas fornecedoras de equipamentos destimados à$ vs nas
Tennelétricas Jacu! e Jorge Lacerd~ IV, aduzindo, em slntese Qu< r.~
ind!cios de que estejam sendo renegociados ta is contratos, em preju.í z·. ~•
ELETROSUL, e em desacordo com os pareceres técnicos da prÓpria en•pr<sa,
CONSIDERANDO que, em resposta ii requisição de esclarecimentos, a e•"P'eH
limitou-se a aduzir, em slntese, que H negociações ainda e$tác e:c
desenvolvimento, não tendo havido, ainda, qualquer acordo, e CONSIDERio',%,
ainda den~ncia constante do expediente, publicada na imprensa (O ESTA:::;.
SAO PAULO, de 10.06.92) de demissão de funcionários que apreser.ta:r.
denúncias in verbis "envolvendo a dlretoria da Eletrosul com o 'e>G,e~eo
·' :PP' _e_ ·ªe_a_proprlação indibita de US$ 50 ntilhiíes de contribuiçÕes· ~çs
-empregados que a· empresa- teria deixado de recolher ao fundo" (fls. ;;, ,
:DETERMINO a· abertura de INQUtRJTO CIVIL PÚBLICO para investiga' _o;
denúncias acima relatadas, detenulnando, desde 1090 a audiencía de:
1)

CLAUDIUS
CHARLES
GIRARO,
ex-curadorrepresentante dos empregados ~o fundo de pensao da Eletrosul (fls. 23i;
2)

MAURO

GUIMARAES

PASSOS,

signatário

da

.reprtsentaçio de fls, Dl/03;
3) Oficiar ao Egrégio Tribunal de Contas da União,
solicitando informações sobre a auditoria nas contas da Eletro5ul requenda
pelo Senado Federal (fls, 23);

Oficiar ao representante, dando noticia da
Instauração do inqué.elto., bem como da resposta dá Eletrosul, de fl s,, ;a r~
indicar, se puder, outrós meios de prova auxil hres no aqu1 apurado.
4)
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t'ltetll'l.."61\~U411·r ()' ela ; &!I. e 11'6 da 1 OOJ
~pQnditls:!ia

t-11 10/93

~~

,ll';r:

P p

l'r.AMA!\ FRANC:O
•~~~~~dente

dA

~•pública

Conforme é do conhecimento de Vouaa Excelência, a gestão do
Senho~

Amilcar Gazaniga,

f~ente

à Centrais Elétricas do Sul

do snsil S/A - ELETROSUL 1 principal estatal
S~alii.l ,·

do

S<ll

do

tem sido. marcada por inúmeras irregularidades ( vide

nOII·U· corrupondincia de 06/.J.0/92 - protocolo 00002.003109/
92•71).
E8tc ••mana

~•

nova

ir~egularidade

foi comprovada e divul-

gada nos mei.o1 de comunicação. Trata-se

de uma Licitação

com v!cio• de origem, conforme documentação em anexo.
Po: i•to, mail uma vez, e•tamo• pedindo i Vossa Excelência
prov:1.4lno1a• que relultem no fim de tio nefasta aclrninistraç$q.
"'t~ioumente 1

Mauro

Passos

Coordenador da In~rtindioal do Sul do Brasil

4 -5157

-"'
"'

00
(f>

o

10 - A NotiCia

~

ESTADO

;

*'

~-

Anúncio denuncia fraudeemconcorrên(
O Segundo sindicato,
F~- O Sindicaw
elos Eletricitários de: flonaoóptlti
demanciou on1cm b:nJdt 111a c:on<OIItncia promorida pd> Elctrusul, no dia 5 dc: no..:ml>ro. que OJI·
DÜAOtl com a COIUraaaç.âo da mu~
nacional MDC:ríana Tower5 Pcni
pata o dc:Sctl><liYÍm<DIO de: IIIU sislaaade carp c
tizado pelo 'lalor de:
75 ......
Coalo pro-4 de que alicilaçio CSla·
n de: ••cana. ma<adas- o >indi-

--.s-uss

CdO qt~esctUOU pra

allliecio cifrado publicado no dia 20 de: IIOWDI·
blô. eo etas.if.ado do j.>rnal O
Eslado cm que: ;mon<ia. a~~~es das
JIIOII05Ill5 ocrea abenao, o """"'
da~ 'R:nctdoraco valor

do
- o . Altm diloo. o> diJCIU< do

licitação da Eletrosul para contratação de multinacional tinha"cartas

siBdícoth~.

fibUL"\') ("an-alho. fCg.i~·
rrou. cM çarlónu tk) dia 19 domes-

mo mb. 41Km vcncc:l\3 a

\:4~lr

réJK:~-

A dcaÚd(ia provoco• uat
alvon)Ç;O u dirctorla da

g.Jat!lde'

cmpra.a qJK se rc::wUu cura o prcsi.dctu Ambr Gu~ para pn:·
parar ~ oli<ial. Scpado, 0001dc:Joodof da~ de
lmplaalo~

c..

elo l'bJ>o dc:
p
c Sali<ios. GcMy Corrco. era sabido c• Ioda a Elctro5<11 qtx a Towcrs Pcrri era a- única que tinha.
um sistema owtoautiudo através
de compul:tdo< (WJK). coodor""'
foi apurado CIW •mi pe"i"io;o de:
merado
"l'odc:rfaounsli·

"""'rio'-

la c.ootratadtJ pbi oot()ria rompe:·

rincia. m;n. prcketOlO:S ""brit ~ic::Jt.a
c,-ãopu.J BO>O:Itific::U de que UUIJl
firftD n.M• dcscnwolvcrta. trabatbo
!>iemclh.atltc"". Ek nio explicvu.
t:oDiludo. COIIDt) os sindiotiSI~ s:tbiatn de ame..,., u valor exalo do
.:ootraro. Rctt'bcram 3 cana-(;on·
.n~e 17 croprcsos. mas apc._ tri>
- a CoopcD A líb<;wl. Stat..- <
• Towers aprc>cntar.>m propost•.
Alcfta.Ju po< um funciuoáfio>
·da Ektrowl. o sindicato publicou
uaa atMiaclo e• que coasla\ia o
tCmpl) do scniço. o oomc da cm-PftSa de 11'b paC3 frente .(Rewut·
mirip). o CJISIO da consull()ria c a
dala . . ...., .. prc>pnsta.• ........
r«cbidas c ai><nas ""' o:ódi&<> rck-

fl'oniro. altm d> nome dos rapon-

..;..,.._Jorge • Gcasy. in..:rtidos.
O caso ser~ dc:ouncia.OO ao prnidcnlc Itamar franco c aos. miJtis..
uos da> Mina; c Encrp e Ecolllomia.
Os scf>19o$ da Tower.;, 'P'
ltm ><de oos E>l>dos Unidos c lilia!. Cl1l São r...lo. ~ a
"-'f dc:scovolwib 110 di.l 15 de dez.:mbro aa Elcr"""J. Até o dia 31
de março o s6tcnaa que aputar:;
wua cova fOilliea de <>rp>s e soUrios ae.ert scr<OK!uído c o !nbalho paio. A primeira parcela scr.i

lib<:rada no 6oul de janeiro. ocpodo G<:asy. As;úr..m a licii>Çáo o
presidc:nle do. Glat;d c o dirctor adminiurati\'l) Ik.rio P~n.
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ELETROSUL

Concorrência pública é questionada
FLORIANÓPOLJS- o Sddi<:.
...... l!lt:tliclc6oi<& de C.ta-

. pelo do-.....

riaa

--·-ta-~

diooçlo
-· - poibllca li:i~-......-pon-0

ticilal6rio foi lcpl", 4iz hzia.
osproposlll..,tdse•pr u,ji Pa,.dc.o_,.._...,a,_e..w.- qae 1 p - serle a saü..pd8
...llaacioaatT-"• . . . . - T_ _ _ , . _ . . . ....,.

00.,.., dia """" de -

""'-e-..

Puooo.c-p...~oSiaoeqp& - - . _

................. . .
1106 19 ooCillddctSil- rei..._ o c.po .........,11 e lia
, . Iudlaa o resullado 4a _ . _ diadpl._ 1 ........., 1 cp
c:ioúria&.. ~ o r ·1
.
.
.
i eaa.O.W:..IIulcp
SÜidicoii>.Mnm ~I__.. ~fado....
O d i a d e r - do !!lo- 'J1IC SCJio .,._caca de 7S .,_
afacil foi 6a-tao e dia ó 1 1
panooc:aapoaade c • •IOoloTo- l_.,ll,ri<>Paziea--qoe IMioade..Wpi.aa·...,.... ~
wen Penia. ~ Sio hulo, sai,. Dio.......,Ca-* ... a
leadoi - • - ..... ole-s-•~
v•
'oca. "No dia 19 ~ ...,..,_ -pelo·-~..
rioL

r..e do

plaaodeao~&SeaMrioodcs

-do

~

~ ~ ~"P't CA?.~~

(Bl\lfofEAJI\(})

~.fo-r fq3

..
·:;

''
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't ELITROSUL

Sindicato denuncia
fraude em licitação
l'6ae

Re •ltado de éoncorr-.noi<:i para
escolha de consultoriafoi antecipado
""i1r andkc(e~ e documento. Caso será
,_oadl:i~:Prestdtncia da República

dot ~ lzlt<noC.,.
Dai. .
~A·OPTU"

- d o ril>dlcat<> daM Q'J.
bojo o CI:IIIIOZ>ÓO o~~Cio<>&J d.,.
aMtri<:it.irlot Olli:nprU c.
...:-ia • Prwkltl>c:i. d.o p..,.
~bUca. 110 ~ dL'

IDO p . . .do, foi lbotU I

tomtdo do pnçot pltt t
OODtnt.oçlo do IIOTViço do
ooafllltolio t 11 propootu
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Chnrqucadll5, 28 de ago51o c.Jc 1992

fixnKI. Sr.
Or, Mnrcua Vinlciua Prnlini de Mornc5
M.l>. Minillro du Mlnu o Eneraia
Sonlli1r Mlnill m,
Os Slndiclllus de elelrlcitMins que lltlllllll nos estAdos do Rio a randc du s'
$nntn (.'ntarirln, l'nrnnd e Mntu Grussu du Sul, e rcprc~cntnm os cmpregac.Jos c.J~s Ccc ·
l!létrkn~ ""Sul dullrn5il S.l\,. m.mHOSUL, ~~~mui lU V~llllllllllifestanc.Ju o SI/ii Ui<\'.H•.. '
. r n l'rcu~Uf'RÇIIu ~"'" us rttrii(IS ndntRilns peln direçao da Umpresft,
(! dn ~nuhc~irncutn du Ouvcrno l"eucrlll · llllldO flOr flMIC c.Jo seu mint<t~·
rlllllllllnSetretnrin Nnclunnl de Hncrgin c dn próprin illclrul>r(!s •, dos Govcrnu< f:.lt;,,)cl;,. ·
C:umissrics de lincr111n c du Trnlmlhunn Cllmnrn, dn Procuruc.Jorin Geral c.Ja Hcpui>J,cc ·
prilprln soclednde, o descaso t6cnico c ac.Jmiuistrntivo que se implanJou na ELcTHC>S 1.. i.

l'nrn reiterar cstns nrirmnçries, os sindicatos preprtrRrRm o rclnJór io cm at ;('
1mde fica çnrncterizftlln a lrrosplmsnbilidac.Je dn atunl adutiltislraç~o da Limpresa.
SnudftÇÕIII Slmlicnl5.
• Slndlcnto doa 'J'rabalhadorOI na ljldustrln lle Uncrgla Elc!trlca de Florianópol'' =
ltcahlo
·
• Slndlcnlo doa1'rab11lhndores na Industria ~o T.lnergia Elc!trica de Tubar;1o
• Slndlcnro dos Trabnlhndures nn Industria de Energia ülc!tricn do Hio G rnJHJ c \f,, .'
• SlnJic:ntudct,Tralmllunlores na Industria de Encrgin Hidro c Termelélrica de[.:,~,
• Slndic:nro do' 'l'raballmdures na htdustria de Unerj!in nlótrica du Vale c.Jo li:,Jal
• Slndlrntu dua Trnbalhndorcs na lnuuslria de Energia Blótrica du Nonc c.Ju I.:s1 n~ _ ..
Santa Calnrlna
• Sindicato doa'f'rnbllhadurcs nalndustrln Urbnnn do &tnc.Jo du Paraná
• Sindlrnto dos.Trnbalhndoresna Industria de Uncrj!in T.li61rica úo mato Grosso v. _
• Sinllicato dos Tralialhadorcs nas lnúustrins Urhnmts de Londrina
• Sindlcnlo dos Trnbnlhnclurcs nns lntluslrhts Urbnuus de Muringá
• Slndlcntu dosl\dmlnlstrndoros do Santa Cntnriun
• 1\~'Cré.•inçao dns l'mn~,lnnnls dn Elctro.nrl
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I • A I~UtTROSUI.~

l'rlnclpi•l'i'~inlnl dn Sul dn pnl~ uf\1.1\TIH)~UI, Ccnlrni~ El~!rka~ d<~ Sul d"
llrn~il S.A., ~ a re~pnn~tlvcl pcln gcrnç11u e lrun~mi~s;1u dn cncrgin cló!rica con.1urn«J~ "',''
~~lntln~ dnl~lu (Jrnmle \lu Sul (6U?f>), Sunla <.'ulnrinn (95%), l'nrnná (lOo/o) e Maio Oro"o u•.
Sul (9S9ft),
Scndu a encrt~ln clélrlcn um do~ príncip~is insumos da economia, e~ l\cgi<1()
Sul umn dn~ mnl~ pujnnlc~ rC'I!ÍiiC'~ dn l'nls, cnlcmle·se pcrfeíwmenle o ~apcl rcl.cvn«!C uc<t:·
~~lnlnl na reaUio como naenlc de dc~cnvulvímeniCI c prupulsurn de bem estar soc1al.
A vhln dc~tn limr~re~n fícn hem curnctcrí~.au~ cm cada década. Na u~cnua ue
71' IC ín~lnlnn cumu empresn, culncnndci n clisJm~iç:1u dn ~oci<;dadc um pnrquc gernuor c ',"'~
.j,,.·mn ele 1rnnsmíss11n ~~~~ nllulcn~:1n c~lremmnente confi(IVCIS, que nsscgurnrnm, por lll\ 1• ·"·
nnu~, u rurneçlmcntu c.Jn encriíD clélrícn necessária a regíuu.
O partJIIe ~~ocratklr ern, lniclnlrnenle, cunslitufdo pur 2 Usinns lliurcl6tri,·:~•
(l'n~snl'umlufi(S c Snlln 0.~6riu/1 1 H), cum (,grupos gcrauurc! c uma cnpncic.lnde to!~l de Y2''
~I \V r, ~ ll~ínn~ Trrnwel~trl~·~~~ (Aicgrelc/HS, Chnrqucncla~HS, Jorge !.1cc rdn /v'SC. J '" 6~
l.nccrdn 11/S(.' e Cnpl~nrVS<.'), cum uma cnpncidn~e de 517 MW, que lotnliznvn umn po!ê 111 "'
in~lnlndn. de 107 MW.
Nn d6cndn de IIU, o crue ~c ohscrvn ~nu \lu i~ murncnws extrcmnrnentc ui!! i11 !<•~.
Até a primeira melncle d11 clécncln, n El.li'IHOSUI. segue u seu progrnrnn uc ohr~~ c :1 ''.;·
polllí<'ll de de~envulvírncnln, ncrc~ccntnndunusistemn lllilis IH07 MW, currcsponucndo .. ,
ncr~~chnn de 124% nn ~un C'npacídmle in~tnlndu. l!tusc deu, nlravés dn cntrnd:< uu 8"'1'" 2 u~
Jnrge l~lccrdn/SC.: ( 125 MW), do grupo 5 e 6 de Snltu ()~<triu/I'H (350 MW) c un u~;,.,
llldre"trlcll de Snlly Snnllnan/PR ( 1332 MW).
Jd n pnrilr de 198.'~, CllfUC ~c observo 6 umn pulvc riznçnu de rccu rsus c 111 v~ rin!
nhrns, ~e nu conclu~An de ncnhumn delas. As Usinaslliurel~lriçnHic llhu Gran\lc/1' H c I t:VSC
rnjas uhrns inicinrnm nn scgundnmclndc du \lócndn uc 1!0, est;io Ii1crnlmente paraclns. li! U' 111:; 1
Trrmnelélricn~ de Jurgc Lnccrdn IV c Jncuf I, que lmnhórn livermn u início dns suns ul>m~ nc« c
pNindn ~caucm r11nc~mn cnminhn. () rcsultndo \lcsln polll ícn irrcspun!llve I c nefas!" é uc 111:1 's
de I hilhau dc·cJôlnrcslnvoslidosACm nenhum rctornu posslvcl, u m~lliu prazo.
Jd na tl.~eadn de 90, dhmlc de um qunuro de dificul\lndcs cJo sctor el~tricu. o
Clnvcrnn ~'cderal bu~cn atacnr n pruhlcma nlrRVÓ$ de umn pullticn 1arif~rin, com mrrcçc'~'
wln~n \ln mnnçnn, e de tnnn Hcfurnm Admíní~trmívn voltnua í1nica e exclu~ivamcnlc pnn,
Jenn~scle., em mn11.'11 de rrnbnlhndurea du setor. Simplificava de5ln forma o problema, nclwndo
rue n 5uluçAu c5IRVII cm redu7.1r de5pcsa., e 1111men1nr rcceíln5.
..
No cnro parliculnr \ln lll.llTROSUL, o prohlcmn ccntrnl ~ dCI conheci me 111"
o Indu~. I rniR·~e de tllllllcervn lle ohrn~ lnncnhalla~ tjue nlu foi conten1plndo rel<l pulll•cn ~·.
uvcrno pnrn o aelur. Aa uhrna ccmtlnunm pnradns, ~cm trazer u c.Jcvíuo retorno rara a c mp rc"'
11iado a lssy p chanwcJa "Rcfyqna Allrninistrativa" se mowyu na pr(otica, um de; :-:-: '
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lrr~~pnn~~"ci~ nlu~ de ge~tnn crue ~e tem cunhccimcnw. A tlireiOria un Empre~a auototr um
f'lanu de in\·cnlivu, ~cm nenhum crit6riu, nlrnenle npcmt~ UllS lrnlwlh:rdorc~ mnrs <llrtrg",'·
ju~tamenl<' nquelc~ <rue melhor cnnhccinm a empre.1n c n ~~~ICilln. O rc~ulloun ue~te pl~no c c
ínrcnlh•u fui upcdidn de dcmí~~no de I J()() emprcgndc1~ só nu n1m de 199 I. Alérn uu u rn!' ~ "• ·
p.n<ln com n ~nlcln ele~ Ic.< trnhulluul111r•. n rusto nulior foi n pcrcl;o dr ~r.nn<lrpnrlcd:o '"<'"'' •'•
rl.•t'ltkn da ('ntprcsn. ('umu .llric u;1u ha~lassc n dc:sor~anit.a~·rto adlltllltslríii.'Yu <•.'r.utdíl. :1 .~· ...

nclminl~trnçnn

trnwu com cnmpleW tlcscnsc) nmnnulcnç<1o tln siqcrnu elétrrcc1 existente. crrr•'

rc~ulladn~j~ pudem ser pcrcchidu~ 1111 próprio perua ue cclllfínvíliunuc uo me~ mo. O cxcnrpir
rnni~ recente e o mais grnve, f11i n hlecnulo ocorrido em Florinn(lpolis, que di o JU ue Jull"' I' I'
del~nuunu1 capital

de eAlltdo cinco hurnA liA eacurns.

2. UESgMPENIIO UA ATUAL ADMINISTIV\(,:ÃO
·1990/91
Neslc ilcm prucurmnn5, 11 pnrtir de dados levanlmlos nn própria r;U!TI{() .
.111 .. rnn~lrnr n~ ercitu.l na ~rcn ndmlni~lratlvn, de cnnMruç~n c nperocionul do 11111n gc<t:i•
rnôlicn, ~cmnenhumn preucupnçAo cum o futuro ua Empresa.

2.. 1 ·NA ÁJU~A ADMJNJSTHATIVA
Nu inicio do 1\1911 n l.ll.l.iTHUSUL linha 5fd.l cmprc8nun~. Atrnvé.~ de '""
projl.rnrnn de Incentivo nneru~n c sem nenhum cril~rin, a ELL:THOSU I. rcdu1.iu a ~un rorç;, de
trahalho cri1 17,1<4 ClllJirCjlll<lo~.
I!~I c prucc.<.ln de "on.~ugnmenlu", nhl ido pc lu insl n11nen lu de dcm L1.<:ío incc n·
til'ncfn, foi acmnpnnhndo de 11111 clímn de lerrur que nt~ lu•jc pcruurn ucnlm c.la !·:r11prc<:r.
fn?.cndo com <rue n~ emprcsndounls~em cxlrcmnmcnlo in~n 1isfci los com n oItwl au 111 ini.woç:'. u
l~tn re~ultnu nn incrcmcnlu de centcnn~ de nçiles lrnhafhi~ln~ o que scmwdns no .li8nificnti·.-v
pn~~ivu lrahnlhi~ln j~ exí~lenlc (ccrcn de U$ HIU mílhcles), ccllllJircnnclcrfl, por muitos a nus. o
imagem dn ELETI~OSUL pcrarlle a sucie<lauc.
lnfeli7.n1CIIlC, nllu é fiÓ nn áren lnthalhi.IW que n aluai uirei<Jrin !la 13LETH O·
SUl, vai deixnr U111JIRI5Ivo do hcrennçn pnra <ruem vier .1ullslitnl·fn. Tnn grnnuc quanto n uív ,,Jt,
trnhnlhi$ln ~ n dlvidn crue n l'lrnprenn, irre~pcm~avclmcnte, vem ncurnulnndo com suo f"unc.loç:io;.
de l'rcvid~ncia c As.lill.tJÇÍII Social• fiLOS.
. Alln~. caho rc~~nltnr cruc .1nhre a clfvídn da m.IJTHOSUI.. pnrn com nULOS,
Sindkntnl .<i.llcrnalicmncnlc vem <lcnuncínndo c~lc~ fuw~ ;)~ nuwriundcs conrpclcnlc<
hrfclír.rn<'nlc n16nmumentc1, mln~c lern nnllcin uc '"""medida ccmcrcl<lljiiC coloque'"" r,,
ll<'~le relndrmnrnenlrr vícíndrr entre n nluRf uírcloria <la l.lLIT!HOSUL e n dn ELOS. o 'i'' c
pml<'r~ lcvnr illnvinhilir.açnu futurn dn Funuaç~o.
~~~

2..2 ·NA ÁJUJ;A DE CONSTRUÇÃO
,
O princlpnl uhjcllvu dn UI.I!I'ROSUL, rar.nu inclusive tia sua crinçiio. 6
crrnccer eneorala cl~lrka lll~<'lllnu Sul. Al6m un sun gernção pr6pr1A, uíwil>ui alrav6s c.)() se·.:
ll~temn ceorcn de 21U(J MW de JICrtencln dR Usinn de ltnipu. l~w é reilo nlrovés de sua< 2r,
:nhl'~lnçi1C~. 126 trnn~rormndurc~ e R()()(l Km ue linhns de lrnnsmissi!O.
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Alé n rinnl dn dócndn, inevltnvclmcnlc, mnis 3 usinns <.lcvcr:1o

crnr:~r

c:•

npcrn~:in: Jor~c I ~~~·crdn IV, Jucul c llfl, prcvcudo·sc 1H11rh6rn a collstru<;:\o úc ccrc;: Jc ~'
Krn de linhn~ d" trrmsmi~5:ln c nlll!IIIIIICIIIO nu cnpncidmlc de lransformaç:io úa or•Je:" ~c·'

MVA lsln ~ n nrfnimn qu~ ~c espera pnrn nirn
prnhlcmM ele hlnck·mrt lllliCIIino.

e:ilrmr11n~

110

pró.<rnw <éC\rlo '''"· •c·

lirnrelnnln, Indiferente n cstn rcnli\lmlc, H!Uni úireloria da J':LETf<OS U 1... e'·
npcnn~ doi.~ nnu~. \lcwrttnnimn cmnplcrnmenlc n .,nn Mcn de cn.'t~l ru r;;iu c.l~1 si.< I e nrn. n""'' c'
npcnn~ os cmnclro~ de Jncnf, Jurjlc I;rcenln IV c fifi cnr.ll \1111 11\III!Cro mfn11nu de crllprq:r•·..
só purn 11no cnrn~lerir.nr nhnllc.luuo \lns inMnlnçc,cs.
dos)

Tnnto é vcrdnde, \filO \los 17:14 cmprcgndos C,Jue safram, 53% (7211 ernprcg;,
cstnvnmlutndnsJJn-.~u4.S{wsJruç;iu. Tanto 6 verdade, <.f\IC n ULUTIWSUL rcrr: ,,...

de I hilh;iu de \h'llnr"s lnvC'stirlo~ <'111 ohrn~ inacnhmhrs. ()que vni ocorrer <:om csrc i''''''" ·
n r•.cr.~vnrn que dcvcmm fn1.er. Vrin rlcixnr () 11\illo '"'""' (Oilln, (111110 cm ''''""' ''· .

c~rlnrilc'~ d~ 111~ )(C~IIln riu dinheiro p<H>Iko, ou vai-se concluir llncdr:llnmc"tc ,,,
l'nlnl'IIIHio r~la~ usirmsnrlispn~iç;"ru da sociedade cu ~crvi~o do dcscnvolvirnciiiU d:r rc~~:, ' i
hrdn que prcscndnmua dcMn urunlndminislll1~:\u, sumos for<;ac.lus n:t<:rcr.Jit:rr, que por c rc'
lllRIII 6 11110 VIII IU111Rr CUiliR,

2•.3 • NAÁ({(!;A OPElt\CIONAL
Durmilc nnus u siMcmn cl61ricu dn E! .ETHOSUI. scrvhr de nrudclo pn·
''~rin~ nulr:l' rmprrsns. llcm.construirlu c cxtrcm~mcntc confifrvcl. rnr;nncntc nrrc<c:J:•.
nll!111n prulrl~mn rnni~ s~riu. llnrrclnntn, ncsrcs i'rllirnus doi~ :ums relnr6rios c docum~n:
iurcr nus dn Uirelur iH de Clpcrn~;io curncç1un n musrrnr que csi a gc~liro 1:1111h6m ~c rJ c>~: c v.
I"'" cmn Men upcrnciunnl.
lndicnrlurea de recu rsus gnstus n~ nu1nu te nç:'ru do sis te rnn mos I rn rn ~ gr nvt u:
de du pruhlcmm, C)unndu, pur c~emplo, se gnslllvn cm rn6dia 2 mil US$/Km LT u•.; 2 ,.
.'i$/MVA, ttnstuu-~e cm I<JYIII,H millJS$/Km I.T c 11,75 mil US.S/MWA. Esrn rcr.Ju~:,·. ·
tlr~slicn rlc rccur~u~ nn ~rcn de ll1111111lcn~no levn n sillurç<k~ de riscus.pulcncinrs de gro•:
cnn~rqil~ncin~ (vide hlnt·k·urrl de Flurinnflpuli5). O ~isrrrna de rrnn<~úi~s;iu ficn '"'"c'!.·:
dr<li~nm~lllo.lrlcmrrclllcs de falur de limpczn \IC f:riKa<, rronr r.J.c i.\ol:rr.Jmes c ,,,,,,,.:
torres de rrnnsrni<.<nn.lflllnmhém us ri.<cn.s rle fnllm< rws rr:lla<furmndorc.s c re:rr,rc< ut .. c
cnrrmnn cln.l Rfe.1.16rln~ e nllnri<'Jirmlnçnn tln 61cu i.~ulnnlc. f(eccnrcmciiiC, din 2.1/r,. C'''.,,:
umtrnn~fnrmndur de 1711 MVI\ cm Snllll O~ório c:um perda tutHI uu cquipnrnento, jtr.<liill:c:
pur latu.
.
.Mns n prnh.lcmn tmuhl!m nftu ~e restrinj!c npenns ao sistema uc lrnll~nrr«:·,,
Nn~ I 1.~111/IS l~rlll"'"~· rcln16rru~ llln.WIIIIIIJIIe o doscnsu tanrllélll chcguu 16. 1\ CI [)().():l<). r,~
de 26.115.92, auhre n5 Ualnnat~rmic:a5 uiz:
,
• h~ :tlimlnulçnu 1ln cnnrinhilidndc c di<po11ihiliclndc dn.s mfrqui11a<. ''·
prr<pN·fr~·ns <lc ~n<ln~ elcvnrlns de rccupcrnç~n. rlccnrrcrllc de rnlhA~ ou acitltnr•• rJ~,,.J,, ,,
~llcu.•ll'ns t>o.•ltrjlnçõu dn~ rtvi~Ou 11crnls tlns unidAdcsgcrntlorns (grifc 1 nou(,/ 1
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• a unldmlc !I dn IJTLII, cujn rcvi~fiu vc 111 ~c ndu po~l ~rJ!Rd Rtl es tle I990 (~r· ·
cn111 70.1HHI hnrn~ de npcrn~;iu, <JIIII~~ o llullro tio r~com~ndndu J.>ara ~ '"' '''
Jltrlll (4U.fXHI hnrn~) (grlfn mr~n) •
llll~~n), j(l c~l~

• A unidmlc 2 dn IJTI./1, que dcvcrin c~111r rccupcrndn cm 5U di:r<, J~ r.<ln r.
mt~fl tm mnnnl~n~fto dtvldo, Jrrlnclpnlmenle, 11 tliOcultlntl~s de suprimento de ""'"'

cnnlrRin~fto de ~rrvlço•

(~Cml!mnlnhn

(jlrifu IIUK."r)

• ns mnlnhns de cnrvllu esl4n npcrnnuu sem reserva por falta uus funuiuv··
n ll~lnn pnrn • explicnçrW nussa};

• fnllul nn ~istcmn de nhnstccimento de cnrv:io de Jurge L;rcerua dcvru" :·
cslndn ndinntndn de cnrrnsrin dns cstrulurns mctMkns c pnssnrclns dns correins trn 11 <pu r:'"" •·
· ··jlrRnde qnnnlidmle de equipnmenllls imphrtnntes (llombns,
ciC'.) dC'smunlndns nns uficínns agunrdnndu peças de rcpusiç:io;

cumprc;~t•rc'

• rnplurn dn cnrrcín de lrnn~porlc de çnrvfio, comum;\ UTLA e UTLil, de·:••..
~ dcmmn nu fnrncchnenw dn curreiR reservR.
()UIIIllll 11~ U~lnn~ hidr~ulica~ Clll)mrn O prohi~ 111(1 n(to ~cjn
indi~pmrihilidnde nn U5inn de 1'11550 Fundo tlevido n prohl~r1HL< nos pnlo~
vcdnç11<'~ dns v~lvulns·horhulcln do5 cnnduto5 furçnuu5.

t(to 5~ rio Ir~ IB mhé r
uo5 gcrndorc< c :·

Hm Snllu Cl~(rrin c Snllu Snnl íngo M indi~ponil>ilidnuc~ srtu devido n proiJ te 11' •
de cn1•ilnçllu nn~ lurhinns. S(J pnrn cxcmpliricar, um du~ grupo.~ gcrndorcs de SDitu Silntrng·.
c~l~ upcrnndu cumllmllnçliCR.
llm.4 ll<'slnn nn llrcn opcrnclonnl nao ficn li mi tnun no ~ucn Icnmc nto tio p:1 r()·.,-.
''l'rntlur c tln 5i~l<:mn de lrnnsmi55;lu conru rcl;rtnmu5 ndnm. 11 ''Hclornm Atlmrnr<rr.~· ·
>ncrm.~~<iu~nlc c irre5pon~llvel lnrnhém prouu1.iu cstrngos irrcp;~r~vci.l nA área opcrBcro·
confurrne ~1115111 nu relnh'lrlu nchnn cilnuu:
• emludns 11~ Usinns hli cnróncin uc pcssmrl úc mnnutençilo;
pc~~unl

'
• n drcn do OJICriUjiiO dn u~inn Ternrocl~triC,II, <.lc Alegrete ruiu Cll111il 'mlnlmu pnrn upcrnçllu de s<ms dui5grupos;

pc~sunlrnlnhnu

• n Mcn de upcrnçAo dn Usina 'J'ermocl~rric,D, de i\lc8rcte nilu cuntn co:
pnrn upernçllu de seu.~ doí5 grupus;
,

,
• ns selnr~s tlirclnrncnreJijjndn5 no npoio à oreràç~o em tempo reDI
(C <'lllrn di' Opl'rnçrln do Sr5l<'rnn) 1'.~1/ln ctrrn o ccurtinscnlc nhnixo drl mlnirno vi~vcl
SIIJICII IC' IIIICIJUtldu;
~(J ~ pns~lvcl

do

cu,

pMn

• n opcrnçnu slnmiiAnea dos grupos dn U5inn Termoelétrica de Chnrquen<.Jo
corn"dubrns• ue llrrno, fnce Alnsuflçl~ncln de pc5soal;
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11~

Me11s de

1111111\llcn~no

mccRnicn e geral \ln

U~inn Tcrmucléirl~a ele

<'hmqu~11tlas c tln lJsinu Tcrmucléllica de Alegrete csi[IO Cl/111 pessoal insuricicn1c

~ar;,

c~<'4'1Jçdu du~ ~1'rvl~11~ rnllncirn~;

• 11

~rcn

de lingcnlnui11 ue Ml1111tlctu;lio de Tcrnwc!élric·11s mrccc

1lc ~c""''

('spcclnli?.ndu;
·M 11~ 4unldl11ie~ 1le Jorge IÃlcerun A tivcs~cm que operar simullnncnmcnle.
~O% du cfctlvu de nperndnre~ du~ hnncns tórmicos teri11m que uollrur u turno. Pnrn etlllll""
prut~rnmn de (~rins, 17% du cfctlvu tntnl te rinque 1luhrnr o wrnn;

·e 111 Jorge l..nccrdn A, cm 1991 tivc rn 111 que ~c r rcnlizadns 21 o/o de lt u rus·c' 1"''
n 11111i~ lllli(UC cm }99(), N1t~ primeiros 4 meses de 1992 u acréscimo fui uc 4U%;
• n área de manulençflu de

telccomunicn~;lu

leve umn

reuu~;iu

Jocnli7nda

.'2"~ lln pcssnnl espcdnliMdn, nc11rrc1R11do !(randc ucfici~n\'ÍR cm n•·!nulcnç;io c.Jo <~<te""'

,,~.

•.
Micruununs, Tclcprote~flu c uus sistcmM uigilnis de trnnstniss;iu uc dndu~;
• 11 árc11 1lc cqnip11mcn1<1s de trltnsmisslin perdeu tmlm os cngcnltcllll~ c.<pç ·
dltlislll~ ~·111 ttnnslo111111llorc~ tlC ror~a. A 1\I.ETI~OSUI .. Icm l2f1 tran~fortnadnrc~ no «<t~n·
TOIIOS .~t\fHAI\1 I'Oit l)lo;MISSÁO JN<.;gNTIVMM, OU SI·:J,\, ,\ El .. f.'IHOSLiL l'AGú'.
1',\Ri\ l•:u:s si\CtmM (irifo e infurmn<;flo nosso),

J • CONSIUI~I{t\ÇÕES FINAIS
() chtcnmcniCHln El.lnHüSUL. NOVA J'II,OSOI'I/\ I) li ATU,\Çilü 1.),\
DIIHJTOIUA I>B OI'EitAÇAü, de 1:1.115.92, rclntn n ~ilunçfiu cnótkn tln (,reli llpcr~'''i'"
npontnndnlnlllh~111J'Ilrn n 11CCC~5idnde de 111110 ll111pl11 rerormulnç;iu un !)irewria uc Opcr;;-;.
IJ11C pnssnrin pcln rcgiunnli7.nljliU c dc.~ccntrnliznç•1o dn5 ntividndes ue opcraçiau c naaout(· .. ,.
lintendc nMhn n l>ircluria de Opern~nn que u prublerna criado por um:.
"Rcfnrmn Allmlni.~t rntlvn" nllthnlhnndn, cnjos rcsnhndo5 nefn~l ns jf1 sno percchido~ c n1é '"' 't , ..
cl<' citn<jnn em rclntórlus lnlcrn1~a, e5tnrln tquacionnuu.
l'crcChC•5e RjliiTR, 11ÍtÍd11111CillC, umn ÍlllCilÇ~O dclihcrnua UR ntuaJ OUiliÍÍIIW" ·
ç;ln em dc~mgnni1~1!W',jii.I'Mii'.IF..1.1..lU~t~~SlJ.t.pr~pllwudn n ntc~llln pnrn n I'""" 1i' .1; ·
di'~Cmt~icll'i-nndll"fnntf'l'<!tÍTn!Cni;<o~n~rectc)ll ccuntnnicn~. l~cuicu~ c wcini.~. que. C! III rnc~.ncnrieínrln pnrn n re11Jnu.
·
Tnnln ~ vcrclmlcirn esln nos~n cctrl~lnlnçfio, que o ducumenlo cm anexe.
NOVA I'II.OSOI'IA DA IJIIUiTOIUA I>li Ol'liHAÇAO, np6s tlcilllltiiT tudo< o< ~~~· · ·
prnhlcmn.~ du.,i~ICIIIII, d111, 1111 ~un pfl!'inn IH: "n impnelu de 1uc.Jus es1e~ proi>lemn<. I!J"''c
11mhl<'llll' 1111 llO cxtremnnt4'111C fnvur(lvct '' irnplnnt;•~;iu de unm n()vn filu~ufiól •.Jc "';,.,
IÍ\'t'~~c \'ulllu bn~c 11111 pm,·c.'l.m ue rcccm~lruçau." (grifuuussu)
O prtlplin lcrnmulili7.11d<,, "rccunslruç~u", qne ~cguil\li) 1\llr~lio, é " "'"
efcitu ele rc,·nnsuuir, já di1. lmlu: pnrn ~c rccunslruir nlgumn cuisn, nccc~sõlrinmcnJc, ~~~·· '
llc~trnf1ln.
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l'ur llnln 11110 c~ Slndknlu~ vem uh~crvnndn c dcnuncinmlu nestes cJo" n·
nqmlllll)llini~lrnçnc), ricn evidcndndn 1111111 intcnç:1o
~c. ncnhar c<>rll n c<·• .. ·
prl~tlnnlrln I'U\TH0,'\111 .r, c!llll n .~IIII fiunllilmlcdc ~upridorn de cucrgcn cl~lmn pnr;;" l.'·Ci,

ue

de IIC~I1ln ch1

Sul.

·

Nnu Julnrgumcnlu l6gicu qnc'juslifiquc () e~vo?.inrncnlo uelibcrn<.Jt> <.Jn Oor~
turin de ( 'unslruç•lnsc, pnr cxcmplu, cJuiscrrnos concluir llfl, Jorge Lacerda IV e Jac1ol r
Nno h~ nrgumenlu l(ogicu que ju~lifiquc u fcdtarneniO de louus as rcsidên1.
tln siMcmn dc_lrnnsmi.,s~o ••~.c,, pu r e~cmplo, cjllilcrrllos implnrrlar cerca <.Jc 4IJIJIJ Y.
de linh:rs de lrnnsmissnu, 'cJuc' scnln
nccess(lrius
no
infcio u11 pró~ imo s~culo.
'
''
.
cIr

nh1n~

'

"

-

Nnu lulnrgumcniU .16gicn que jrrslifique rrma cumplela uesorgnni7.iiç:",,,
'l.lri'HOSlJI.• qu:mdu as tlemni.1 empresa~ fcdeniis .sediadas nn.1 cnrlnrs rcgit"ocs dro ;•<• •
impurlnrlfcK tlllntllo n I~<'Ri•1o Sulnumlivcrnm ns suns c~lrllhlfl" originnis, pruntal p;;ro rc;;,
tl~r n rclnmnclu du dcsenvulvime1110 cu dc~nfiu do lcrcciro rnil~nio,
ESTE RELATÓRIO É DE RESPONSABILIDADE DAS SEGUINTES ENTIDADES:
· t

·Simlkalnrlu5 Tuch:llluultllt'.ç na lnclu~lria ele H11crgia Eló_lrica de l'lort<rn(,p•'"'

• Sindknlu elos Trnhnlhndurcs nn lnuuSirin de 1;11crgia nl61ric:1 de Tubar;iu
• Sindkulu clc15 Trnhnlhndorc5

IIII

lrrduSIIÍII uc r.lllcrgia Elólric;t do Hio Granuc

UIJ

S.

• Sinc~knlu •!•!5. T•nhnlhnclmc5 1111 lmlu5lrin ue Encr gin II iuro c Tcrmc/61,-rca <.Jc L<<i;:
• Sinclirnln clm Trnhnlhmlnrc5nn lndu5lrin de Energia Elólricn uo Vale cJo Jw;<<i
• Simlicnw dus Twhnlhndnrc5 nn lnd. de Energia Elói rica do Nonc cJo Es1a<.Jo u~ S',
• Simlicnlu tln.~ Twh:rlhmlmr5n:r lndu~lri:r Urh:urn du Eswdc1 do /';trnnn
'"
• SindknhÍ\Ju5Trnhnlhmlurcs na lndu.1trln de Euergin El6tricn du rnnlo Gru1so •Ju S
t Sindit·:rlu dt~• TrnhnlhmltiiC5 11115 llld115ldn5 Urh:uw~ de J..undri11n
• Sindknlurlu~ 'l'lnhnlhmlu~t•N 11115 lr1cluNirins IJrhmr;rs ele Mnringf1
• Sindit'nlll du5 Admlni51rllllure5 de Snnln Cnlllriun
• ·A'ft.•uclaçnu clna l'rnf1Minnnl5 dn l!fclruNul
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SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO NR 147, DE 1112
1 . . oY.• ft, ~ •• r11011 QUI 1tVIr'lrl'l O 01~1l0'
ae conttruçlo .e o 01 retor '1 nane•' ~o di E '•·
t~oaul 1 conco,.aartM co111 os ·mel ,·vos •D'""*"·
tldOI DtiOI r"10r"tl.nt'ln'tai COI COI'\1Ó":. ';!
~oro•
~eceroa
IV 1 ~acuf t. nt ,.,~~!io;; ~~·
Gil 11•1•11 (Ati 1111 ene•o)?
.

..~r 're11a.nte.

7

ReQUet~o

nos termol dOI 1rt1. IC 1 •• tn•
X, da conatttutçio rederel. comoi"IOOI
o ert. 211 dO Regtmento Interno dO ''"'•

ciso

c~

dO fede~al QUI lljl~ oreltldllo PilO Mtntl•
tro ~ lnfra•lltrut~ra, 11 ••~'"'•• tnfor•
IMÇO.II

t.
12.10~,

com

releçlo

101

Dl~l conatr~çlo

cont~I,OI

di UTI

1. Outtt 11 orovtalnclll aao'CIOIS gele ~ ·
retor1t di llt't,.osvl tar~do '"' v1su ae ........
c111 dt t"volvlMento 01 ••~• IIIISIO'"tS .. t

nüme~o1

~O~QI

tiiOOP"ICIO Ot IOI'tiVOI cont~l,~llS D'"t; .. ~
ct1t1 t
tfl'\0~1117
Jntorme~
' ' c~~c~~~~~~
OD'I U:lat.

~ICI~OI

IV, 1 tt.I02. Dlrl conatruçlo di UTI 01 J1•
cuf, entre 1 11etro1ul 1 eona6rcto dt •~r••
111 1tdlrad0a. reapectiviMI"''· pela Vtl1a•
res • pela Cobre•~· dete1nar as raa011 ou•
embeaarem a dtsoenaa de ttcttaçlo oare 11

a. Ou1t1 11 o~ovtd6~C111 tOÕliOII gel& ~
aa "11tlr"o1Yl 011nte oo ooc ...... , ... ;

~•torta

oAo•:ntG/11,

~lftrldll Obrllo IDIIIr di 1tgllliÇIO I~ VI•
gor exigir 1 IDI~t~rl di concor~t"Cil PUDI i•

Cl,

em

fiCI

dO

tlevldO

VIIO~

UTE

I~VOiviOO

2. I~ face do dOCUmt"tG DAO ltSG/11, em
anexo, como 11 Juttlftc• 1 d1fere"ç' entre
01 preçoa orettcadol 0110 Cona6rcto •• rela•

OAO 2111/tt),

. ''

1 1vr 001 QUI~~•• ene•ot ewP1tatter 11
razOet ave JUittftce~ 1•r 1 11ttroav1 eft·
•·

Lacerda

rv •

~Jecuf

~.e.;.

~,,,

1:-

.. , ... ~ ;

P~tços

·~~~·=~

o

.

.

ttcltrtctr Olr"'tt 011 ow·nO&\ -:.:.~tltçlo I Or'IQtM I COmDOIIÇiO Otltll o•~ ·-:.~
fal•lt P\ICIII,I"tÕ O CónntCirrili"·'tC 011 ~ .. u
16tl ICI~ tlaeortOIS OIP"I Que DOSII C \ ... t
CIO reotr"l 1 •
I ~3 01 VII'OICit 0011 C:, Qt':i • • ~ t

I

1. "or .oue 1 reun,lo aa 11et~otu1 ao d'l
28•1•11,· QUI trltOU dOI cont~atOI dll Vllftll

~oroe

.~o~

.,,.,

........

Vlttnoo

DIQtmentol di IQUIDimentOI VI"CUIIOOI

ltm

1V • 6\

,.,~

Conttoerando fo,.tea tndfc1os o• cu .. -:\
ocorrido• no1 contrttos n~mt~QS 5~.5c: t
lt .102 ftrmadOI t"trt I Elttros~l t Co~s~· ·
ctot Gl grtf'\dll •mo~•••• fo~ntctaoras c-:; ~~
tor, 01 au111 fiZtm ptr'tt 01 Cltlat giv'-:t

• 1 c1'u•~'• ••tt~ it_. 3. ao con•
••eto n 1 12.&02•1 (éó~ll 61 ~·Di"-1 2 • 3 Go

t

~lctrae

vUit I ft ÓOfiO:

$2.102

QWIItl~

~orge

5~.$"0:

Cof'\tiCII.~tnao 1 ,.~negoc,fçio cai ·.o-; ,,·-:u _-;·.
,,,or ''''"'Co o~Jt lftO"ll"'. • ·vs,-5.10 ,.. ~- ... ~.\ t
-~b"t I Qvll "trrtQ~l"IP"IOICifl 'ttll'l flQ-, 1_.;.·:.-·t·
me"ll IOOf'\11011 Déll tmp~l$1;

3. Expl~cer 1 Gtferençe '"'r' 1 cláusula
04ct-.•ae;unoe. ~teM 3. ~o contrtto n 1

tUIÔO

ce

o~,~• '•~

·t1.

n·a,

tamo•m 1 or•ttcaotllOIOt 01
t fveta 101 01 iter"ctelo'? ,

·çlo 101 oreço1 corrente• no ~rcaoo nactone1
e/ou tnternacto~1' 1 p'gtna •· do referido
OÕc'UMento.
conttl
•conlttU•It
um Nr"'k
yp (lo~~tDr•ço) ave vtrta oe 30 • 70~ p1r1
todot 01 materttlt • IQUIDtmentot ae1tt fo~·
nect!RI'nto•.

101 contratOII CltldOI nt
contraoart1Ga aa entre,•.

tt•t1

UTE di Jacvf r. t. o~• •oo~t• ; .. •v•s =~e!
tOei 01 descvmorlmt~to ot cli..;s~las :t •
naftctamento 1 Termo c:tt Enttl"'0''"'"'tct
-~ .

too••• Go US$300 mllnOoo).

••~mento

oe

nó1ttco CIOI c:cntrltC.I

ante tio

nlo contO\I co"' 1

$111

or•aenÇt di reoretenttntet di ~tretorta en·
ctrregaoa dO ;erenct•mento aoa ~tfer1aos
contretoa, conforMe comprov• 1 Ati reapectt•
VI?
!'"

$tniOO~

~•levante

011

matér11

Stl16tl.

e

ldUir~ Syp11~y.

oe ao r'

~

ot

'~·3.

(A Comtsslo Ol•tto•o.)
'~Dllcooo

no DCN (Soitlo 11), Go e·•·e2

Ce"1~o erifico ~ se"'ao Peoer11 • 1reaf1t1 • 0'

ta., o••../i.• 1
'

~.u.Jo.

Q.$

~. ~~~.

d!

~(~o.~~~

•

·-
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Grupo J • Cla11e III
TC•OOI.I32/,2•7 • c/6 Volumea
AneXOII TC•013,387/,2•8

TC·Uo. 2ntn-a

Trata·•• de requerimento tormulado pelo Senador Ed.<:dc
Suplicy • aprovado pelo Senado Federal, aolieitendc, ~c~
fundam.nto noa inciaol II e IV do art. 71 da Constituição, o"d':~:••
de natureza contibil, financeira • patrimoniel, aobre o resultad~ de
Trabalho realizedo pelo Grupo criado nos termos do Decreto 99.6Cõ
d•
13 de outubro de 1990, visando o equacionamento da• dividas do ,,,·.c:
el•trico junto ls empr•••• construtoras • de consultorias, relat .. ~s •
aerviço1 pre1tado1 at• 30 de abril de 1990.
2.
Entendia o Grupo de Trabalho, que os pa9amentos dos dé~.co•
em queatlo deverialll ocorrer, 119undo •• condiçOes estipuladcs nc
cloc~nto
chamado 'Ter.o de CoaUuio de AnuDçio de Di•14a co"
CODCIIIiO de 011'1Dtial I _OUtl'l~ AYIDÇII", I III' !il'll\ado en':.:e •
ELETAOBRAs, 11111 conti'Oladea • 11 empresas credoras.
3.
Aealiaacla 1 auditoria IOlicltada, 01 fetos epuradcs !::•~
levaclol ao conhecimento :elo· Gru~_d, Trabalho e do Presider.'.< ~"
ELETROBW.
F
fJW,Cid~~l'&h·"'o·teree1ci41.1pela::.Auditor li<!
JQ!liii!IICI'I'(é"ttí~W·ftt.l\t"*lo.~z'•!Sê~1"al~:''!'n'a'·~x•euÇia•clol •·pro'j eto•··d as ·u s' n~
'JII. -l'·~~t.Qlli~'Ô·'!'.!ll9.r.9tr.'el>:f.f!:f!~.~~~~· !'J a cu t-z·r-:-UTI!I·... S'·f-11 n i da~iô·· ·.·dai'
~tara110

.,

.......

4.
lm re1po1ta 1 o Secl'etil'io Executivo do entio Ministénc. d•
lnfra•Enrutura, pelo Oficio 90/U/SEC.EXEC, de 06.10.92 (f. 35 :·
informa que determinou ao SecretArio Nacional de ·Ene:9~a. come u-..:Aao Pl'etidente dá CeMuh EUtricu Brasileiras 5/A·EI..ETRO&i<.A.s. q.• •
INit,r1a concernente _l implementaçAo d1a
c:oncluaOe• de Gn;;o;. ~·
Trabalho inltit~1do pelo Decreto n• 99.608/90, com redaçãe de: oe~:~~o;.
n• 58,, da 02.07.92, 1omente foue levada l consideraçàe últirr.t ~·
Diretoria, do1 Con1elho1 Fitcal • de Administração • da Asserr~.•-•
~l'al
ap61 devidamente elclarecide a questão susciuda pele T:·.
•
oficio n• 4S9/92, com' a 1111 manifestação formal de a;;rovae;õc ;~s
indiee1 • 1erem oplicedol na etualizaÍào dos d&bitos.
5.
Com 1 posae do Excelent 1simo Senhor Prelidente Itarr~r
Fra_nco, o a11~nto foi reexaminado,
como
•• vt das con-:lus:.es
encaminhada• ao Pre•idente deite Trlbunel
otrav•• do O!!eie n;
26/&EC.EXCC., de l2.02,,J (f, 62/3)1
"t

t

·~ ~

t

f

t

f

t

t

t t

t

t

t

f f

.-I t

I

t

I

I

I

I

I

O f

I

I

I

I

I

O I

I

_I

I

I

I

t

I

I

I

I

t

o

o o

o

o

Temo• • a honu de certificar eue E9r&qio Tribur.al de Cor:••
da Unilo de que o Ex;ellnt11timo Senhor PreJidente da Repú~l1ea, ?'·c
Decreto nt 120,. ele l3 de janeiro de 1993, criou roove. G:~;:.o;. : '
_Trabalho, conati tu ido doi 1i9r.at.tr iol do pr•••nte expedi ente, c c- "'
finalidade eapec1fica de coordenar e estabelecer diretrizes p~:•
ne9ociaçio do1 d•bitol de entidadea de Adminiatração Pública re~~ra.
2. . .
No desenvolvimento de 1eua trabalho•, o Grupo;. ;;re~' · o•
reexaminai'· • tltabelec•r 01 procedimentos a serem adotados par. :
~•9amento.J~o.a d•bitOI d11 empresas do lltor de ener9ia elttriea !eo<-:<.om
fol'necedorea de ben1 • 1erviço1, acumulados at• 30 de a~ri'• ~e
LUO.
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A form. de po~Jomento do• referido• dfbito•, on~erio~"t•
.Jerido -pelo Grupo de Trabalho institu1do pelo Decreto nv 99. 60E >-:
oi onolJ.soda por esse Tribunal, em procuso qiJo recebeu de si'~~ r. o 1:
Senhor Relator, Ministro Marcos
Vinicios
Yiloço, ocorretoncc •
.anife•toç6o do Senhor Inspetor·Geral do 9• IGCE, por inte~dlc o~•
oficio• na• 459/92 e 671/92, diri9idos ao SecretArio ExecutlV~ ~~
Miniat6rio do Economia, Fazendo e Plonejomento.
4.
Co~
relaçlo ooa termo• doa referido• oficios, cumF-re··••
con•i9nor oo e•clorecl.mento• o •e~Jul.r exposto11
o) Os P•9•mentos em on&liae ainda nlo foram efetvodos V'·•'
empreooa do ••tor de ener9i1 elftrica federal;
b) Entendem 01 1i9not6rioa qiJe 01 referidos poqomer.·.-:.s ..
diferentemente do formuliCjlo anterior, devem ••r feitos direta~.e-·.e
pelo• empre••• dovedoroa, mediante simples e re9u1ar cumF-rimentc 1e
auoa obri~Jeç6ea controtuaia,
dispenaendo·••
os procedimer.tos ~·
aub•rOIJIÇ6o de dividu pell empresa controladora e do ossinot;.;re 1e
"Termo de Contiaalo de Divide com concess6o de 9orontio e s.~s
ovenç•• "I
c) Com base em parec:eres jur 1dicos fundamentados, o Gr .pc
entende que • otuali&açlo doa dfbitos, ou soja, o c6lc1J1o da corre,•c
110net6rio por otraaos de pi!Jimento, deve obedecer ao estabe1ec ide·· - .-.
cll·•auloa controtuoil e, particularmente por tratar• se de · d!v. :•~
fil ... nceiraa decorrente• de inadimp1ementos anteriores a 30 de ar:.L. ~·
1990, n6o deve a otualhoCj60 aer afetada por 1!1\Jdanças na fcnr..; ~•
reajuate de pre'jos de ins1.1mo1 ocorridos após o vencimento du fat.:e;
Alnim, entende o Grupo q1.1e a correçlo monet6ria dos dél:oitos devt "
f11er pelos 1ndicel prevht.oa contratualmente, ..<;,.QUtupor.dent.es ac : ;.: .
• port.ir d••--d•taa-doa -vencimento•--dn-iot-uras·-e·pe-1-.1--T.J<.,.. a .partir ~~
f e:ve;,.fJ,rg. de...u 111.. .. ..
· ·
5.
Ao re9istror teia entendimentos, diriqimo-nos honrosament& •o
Tribunal de Contai da Unilo, que j6 te manifestara anteriormente s~~:e
1 matfria, no tentido de dar citncia prtvia das diretrites que c G•-?~
de Trobolho pretende formular, na expectativa da manifestaçlc d~s•t
Colend• Cort.e de Contei, coto
os referidos procedimentos se;a~
:on•i~erodoa in•dequodot.
6.
Pretende o Grupo •inda aduzir qua os referidos débitos serác
ri9oroaomentt oudiUdos, como condi'jie
prtvie
da libeta'jão ccs··
i>•9•mento•. •

s.

Poateriorment.e, pelo Oficio n• 034/SEC.tXEC/93, de 09.'03-'·9),
Trabalho, presto esc:lorecimentos rr.ait detaH.a~~s
oficio n• 026 ocimo transcrito, a tal:oer1

. )
""'VO Grupo''<!•
•c••~• do$ 4.c, do

o. ';~f~; id~ .. P~iAQ;~ i~; ' .q~~~~~. ~ · '~~~~i i~ ~ç~~ · .d~~ · ·dtr~~ ·~ ~:

)onciono que •o cilculo do correçle monot&rie por atrase de 1'"1•""•·-·.: ·_
leve obedecer oo estabelecido nas cl6usulas contrat\Jais· e que o
<
·orreçllo monettril doa dfbi tos deva •• hnr pelos i ndlces í='rev~ ~ ·.: •
·ont.rat.ual.mente, correspondentes ao IPC, e partir das datas ~:, __
encimentol·doa faturos e pela 'I'R, a partir de fevereiro de l99 1 ·.
Or•, como 1 correCjllo monet6ria dos d6bitos deve obede~e:
ue preceitua o contrito, portanto, com e aplicaç6o de IPC nc s~
Uculo, nte indice deve_r6 ser
aplicado enqyanto hoyve a s .-.
ublicaçao, ou aeja, otf fevereiro do 1991 incllltive, sendo S\lbstit.l~:
ela TA a partir de morço,•
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Ao ~eexaminar •• conclu16e.a do novo Grupo de TrabaÍho, ·
,natJtu1do pelo atual Governo, 1 9•· IGCE, enim !inoliu ( t. 76):

"Diante de todo o exposto no• aYtOI e considerandc c
do novo Grupo inatitY!do pelo c.c. 720/93, propomo• ~-· c
preaente proceaao aejl arquivado, nesta Inspetoria, sem prejc!z~ ~·
q11e aeja· feita 1 recornendac;lo conttante do item 2, ol1nea ·~
~•
concluaao do TC·U02S7/92•8r li CISET/I'O'!E que proceda ao ocom;:.a,.r.~.--,
do IYditorio 1 ser· feita nos débitos, reponando·ee em seus Re:a~~ ... ~e
de Auditorias elaborado• por ocasião do exame dos prestoç6es de ~-=--·.o e
da ELE'l'ROSut., da execuc;io tllica e financeira dos contratos r.•s 5; ;:;
e 61.502, referente• 1 construçio daa Usina• Termelétricas :-:.:ge
Lacerda IV e Jacu1 I, respectivamente. Deve tai!IWm, ser infcrn-·•~-=- -:.
111tor da denOncia o Nobre Senador Eduerdo Hotarazzo Supl•cy se~:~ •
conclualo de1te proce•·•o, bem corno o entendiiMinto do novo Gr~;:.< ~·
Trabalho aobre a re9u1arisac;lo dos débitos.·
enten~imento

8.

Por 1111 vea, o Titular do Inspetoria·Geral, concluir

•conaiderando adequado o ent'endimento do novo Grupc de
Trebalho, conatitu1do pelo Decreto no 720, de 13.01.93, rnondesv::-roe
d~ acordo com •• conclya6ea aupr1 do Sr . .Uuuor. •

t

o nllt6rio.
VOTO

O queationamento inicialmente formulado (!. 33), • res~'tc
aplicac;io doa 1ndicea de atua1izac;io dos débitos do setor elé~:-~-:.
IPC, a partir de IS de março de 1990, e IGPM, a panir de 28. c: :.
deveu·ae i
interpretac;io elastecida do art. 10 da Lei no e.CJO;;.
que ratificou 1 Medida Provisória n' 154, do Plano de Estac'l~z•:~~
Econ6mica, editado em 1!.03.90 • que vedava, "quaisquer.reajus~e~ ·"'"·
preço• de mercadoria• e serviços e~ 9eral, sem pr6vio outor~za>ãc e~
por•aria do Ministt~io da Economia, Fazenda e Planejamento·.
2.
Na realidade, o qut se aprecio n~o é reajuste de ~<~1~'
de . aervic;oa, mas atualiza;io dt dividas financeiras,
de:crre~~eo
~·
inaé:limplemento• contretuais, anteriores a 30 (trinta) de ae·r".
~·
1g90, cujas re9r•• j~ eltavam definidas nas cláusulas dos ccntre~c'
3.
hao poato, e diante das conclus~es do Grupo de 'l'rab•.· --o
ir·cicu!do pe.lo a~ual Governo, dando conta de que os pa-;a:l'·e··.os
r•.atiVOI la dividas
em
questao,
diferentemente da fonr.... i::~:
an~erior,
devem aer feitos diretamente pelas empre~as ce~e:::o~
m!diante timplu • re9ular cumprimento das obrigações ccnr~~ .<.,
dl.lpenaando•ae Of procedimer.tot
de
au~nção
dos
dé~"~s
;>;. •
controladora, alinho•me i1 manitest•c;~es formuladas pela 91 !Gr.E
!
76) que entendeu adequado o desfecho ora preconizado.
4•
:
7 À
anp;•;az.;11 ...!--l~·d'11c;'IO--r'dos•.·•·cont r <o ~.o•
#Ctaotona.r.e .....lh.. Pi!D.,.,....l_it~ i» F'l'el'mOt"l"6trtcar·3ol'9e-:-ac:'irrdo··l'~1
Aou6m h'!!. cit.~:;:;-i.OJ:SY:tci~ o T6o-6:1>0:,.2-~.f !P-2~8r .. enexord~i·xa-·d&--to-rm:.: I IIII'
lf'Jri'qllez::.Pr~eo•1418, dltdo que~os··tatos·, · nele .. obord~tdos·,-·;4 ·estilo· ... ,,oo
••ndot no Procetao-··"TC•HO·.llSt~i-S·, cujo Relnor· é o ~•~:s:rt:
Flln'n•ndo•09nça-lvea;.:devendoí::·po.r. . .!no, aer a e.~t!·:junt.oq~

da

•••h
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-'-•im lendo, acolho 01 per,·cere• da 9• IGCE, corn
da recomendaç6o referida, e Voto por que o Tribunal
que eubmeto • delibereç6o deate Plen6rio .
•

Junho de 1993
ex~e~~c

Odete

6

2~0
de ebrU de 1993.

~COS

VlNIC OS VILAÇA
Miniatro· elator

_____ Adjanto que o atual Governo dq fresidente. Itamar franco dispõe de todas as condições. para reverter o quadro de
_d~sperança que se abate sobre- o funcionalismo público,
'sobre as_ corporações militares, sobre a classe trab~h(!dora
e QS milhões de brasileiros desempregados.
Com a noiDeação dp- Senador_~ern~do ~enri<iue Cardo, soparaaPastadaFazenda, renovaram-se_ as esperanças, tendo
. ~m.vis~a: a sua seriedade, competência política e se_nsibilidade
- sócfat
. . .. . . .
.
COin iSSO, o GQverqo çQnsegúiu for::mar uma maioria parlanientar que lhe dará sustentação_n:a aprovação de medídas
'que-atendam aos 150 milhões de b_rasilejros, e que enquadrem
O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior) -Sobre a mesa, . os cartéis, os oligopólios e o corporativismo do setor público
comunicações que serão-lidas pelo Sr. 19 SecreJáiio.e priVado aos interesseS nacionais.
.
São lidas as seguintes.
O nosso apoio ao Governo tem sido ideológico e prag-- mático.
_
_
.ContinuamOs acreditando ~Q nacioQ.alismo I)OJ::te-ameriBrasília, 3 de junho de 1993
Senhor Presidente
- C?:DO, no·nacionalismo coreano_ e_, principalmente,_no nacionaTenho a honra de comunicar a V. EX', de acordo com ·li~l}tOCft.lnê~,:queaceitaquaisquerinvestimentosestrangeiros,
o disposto na alínea a e no parágrafo Unico do art. 39, do em patceria com os n_acionais, re;speitados os int_eresses locais
Regimento Interno, que me ausentarei do País entre os dias _, e_ asseguradas .as remessas de lucros1 !1~ form~ de uma legisla3 e 9 do corrente, com destino aos Estado~ p~dos da América ção justa e não predatória.
Nesse trecho de meu pronunciamento, Sr. Presidente,
do Norte, com a finalidade de participar-de seminárioS" sobre
os sistemas de produção e comercialização agrícola, mercados faço justiÇa ao Sen~o çle República que aprovou, por unani__
mjd~de_,, na ÇO~s$ão de Ecm;tOmia dO SeDado da República,
futuros e mercados de ações nos USA e Brasil.
proj~to d.e mii}ha,autori~. P'or Se ~ratai de projeto lerminativo,
Atenciosas saudações. -Senador José Fogaça_.
Em 2 de junho de 1993 encontr~-se na Çãmara .dos Deputados sendo estudado. Çonfiamos que seja aprovado _o_ mais rapidamente possível, porque
Senhor Presidente,,
Tenho a honra de cOmunicar a Vossa Excelência que, o ~referido projeto facilitará a entrada de investj.mentos estrande acordo com o disposto no at:t. 39, alínea a do RegimentO geiros. destinados, priricip-almente, às micro, médias e pequeInterno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve nas empresas, geradoras de 80% dos empregos deste País.
Espero, Sr. Presidente, que a Câmara dos Deputados tenha
viagem ao estrangeiro, no periodo de 5 -a 9 do corrente.
a mesma sensibilidade do Senado da República, e esse projeto,
Atenciosas saudações. - Senador Flaviano_ Melo.
uma vez.aprovado. nos permita parceria gerando, dessa forma,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os expedientes recursos para terminarinos as_ Estradas de Ferro Norte-Sul,
lidos vão à publicação.
·
_a TranSn,o,r~~tip~e o_~orto d~ ~uape, proporcionando, assiin,
-Há oradores inscritos.
o__coroamen~ d9 -d~~eqVõivi~_eJ?~O ~Dômic~ e S~ci~ -do meu
Concedo a palavra ao nobre Senad9r Ney Maranhão.
Nordeste, pal'!!:cu:~armeQte d~ Pernambuco.
-~
O SR. NEY MARANHÃO (PRN -,- PE. Pronuncia o
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte?
seguinte discurso.) - Sr. Presidente_, S~ _e Srs. Senadores,
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
ocupo a tribuna do Senado Federal para prõclamaÍ' minhas
preocupações com a situação de miséria, fOme e aflição que Uder do PDT, ineu caro amigo,_ Senador Magno Bacelar.
se abate sobre a Nação brasileira.
·
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Ney Maranhão,
Preliminarmente, devo adiantar que o pronunciamento Y. Ex~, como sempre, traz à Cã.Sã assunto d-a maior relevância.
de hoje é uma introdução à análise que pretendo fazer, na E ·antes mesmo de permitir- que o nóbre Senador prossiga
próxima semana, sobre a crise brasíleira ~-a~ soluções encon- o seu discurso, gostaria de parabenizá-lo e dizer que concordo
tradas desde os grandes Presidentes Getúlio Vargas, Juscelino inteiramente com V. Ex.~, quando diz que é gerando emprego
Kubitschek, João Goulart, até os períodos militar e pós-re- ·e facilitando a entrada do capital estrangeiro que, de parceira
volucão.
com o nosso ~pital, poderemos minimizar o sofrimento das
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O requerimento
que acaba de ser lido deve ser apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 71, inciso VII, da ConstituiÇão e art. 38, inciso
ll, da Lei n~ 8.443, de 1992, combinado com o art. 255, inciso
III, do Regimento Interno.
Em votação.
.
.
Os srs. Senadores que 0 aprovam qUeiram perinane~r
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias para
fazer cumprir a deliberação do Plenário..

o-
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nossas populações mais carentes. Gôstari3. tarD.béln de diZe-r,
nesta oportunidade, que programa de combate à fome!_ de
combate à miséria, no nosso-elltendimento;n~o é ~quelé de
distribuição de sopa, de leite, ou ~e quaisquer outros tipos de auXI1íos que, no nosso entendimento, cretinizam a popula-

ção. Programas desse tipo não ·atendem e humilham cada
vez mais o nosso homem, que trabalha e que está em busca
de uma oportunidade.
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"O Nordeste não precisa de esmolas. _O Nordeste
- precisa apenas viabilizar o rio Sâo Fr-ancisco; para mo-_lhar suas _terras calcinad~s pela s~ca, e tornar-se a Califórnia da América do Sul, abastecer o Brasil e exportar
para o mundo. ••

Se tivessem sido consignadas, através do Orçamento, verO SR. NEY MARANHÃO_ Permita-me v. E~, dentro - bas só para irrigar as terras nordestinas, Senador Magno-Bacedesse aparte, lembrar aquela música do sanfoneiro Luiz Gon- lar, nós não teríamos trezentos e poucos mil hectares de terras
zaga, q?ando, através de sua sanfona, falava ao PO'-:O dg t"Jpr- irrigadas, mas 10 milhões de hectares de terras irrigadas e
deste:' Sr. Doutor, esmola ou omissão, ou mata de vergonha ·a-música de Luiz Gonzaga, ''Asa Branca'', não seria cantada.
ou vicia o cidadão".
O Sr. Yalmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um aparte,
O Sr. Magno Bacelar- Tem razão V. Ex~ É da alma nobre Senador?
sertaneja dízer aS verdades atr3vés do sentimento da música
-- ·-~ ·-~ SR. NE~ ~ARANHÃO ..:....: Concedo a pal~vra a v.
- das histó_~~ ·e: do fqldOi:'e ?a Dos~ região. No momento e~ Ex:, nobre Senador Valmir Campelo.
_ ___
que enfatizo a importância- do programa e da luta do sociólogo
Herbert de Souza, 0 Betinho, observo, entretanto~ nóbre SeO Sr. VaJmir Campelo-- QUero me solidarizar com V.
nadar, que os objetivos por ele buscados não estão sendo E~. mais uma vez, pelo pronunciamento que faz, n·a tarde
entendidos pela sociedade brasileira, principalmente pela in- de hoje, no Senado Federal. V. Ex~ tem riiãnifestado ãqui •
. ~ ~?s~~a; 'q'ue ~eD:ipre ·se ofe~ece _p~ra_ dar a sopa, para ·dar constantemente, de_viva voz, a sua preocupação com o probleo alunento hoje, mas esses nao poderão ser·eternoS. Pór'iSso, ma 'dá seca, corri o problema do Nordeste como um todo.
nobre Senador, é melhor nos guiarnios pela sabedoria Chinesa, Como nordestino que sou, não poderia deixar de jUntar a
a que y. EX'- 'sem·pre sé tefete:· "É ·melher ensinar -à pescar minha \IOZ à de V.-E~ e a de muitos nordestinos aqui, neste
do que dar b peiXe-·de' hOje"">"É Pre~iso,'=portanto,- que 0 - ·plenário do Senado Federal, preocupados com o bem-estar
Goverrio brasileitô co.n'lpen'etie-se' de cíue será através da ofer- dos nossos irmãos. Há poucos nllriutOs~ nobre Se_nidor Ney
ta de trabalho e de oportunidade para todoS' que encontra- , Maranhão, assistimOs, pela televisão, a uma significativa maniremos as soluções. v. Ex• falou na Norte-Sul e em outras festação, em Fortaleza, cujo slogan era: "Fora a fome''. É
obras de grande importância para 0 nosso·desenvolvimento
o povo com fome que está indo às ruas em busca de alimentos
e eu _diria que, ao invés da demagogia do prato _de ~pa 0 ~ para sua família. Merece V. Ex~ o ·meu aplauso pela sua preodo leite, tão própalado. esSe dfnheir-o deveria ser usado para cupação. Penso que o Governo deve ter, imediatamente, como
a 1ITigaÇão dó Nord_este; para a Condução· de· água para aquelas prioridade zero, o combate à fome, à miséria, para que possaterhis'férteis~e de, homens· trabalhadores. ·A 'cada dia Veinos • mos olhar os nossos irmãos nordestinos de frente, como aos
·Se' de'senvolver mais; ·atra"Ç"~S da itnprénsa, à busca 'do -~nsacio-, ' demais irmãos d~ nossa Pátria. Parabéns por essa preocunalismo de alguns palítiCós. HOje ·mesMO~ eStiVààrri reunidos-. · pação, que não.~ ~penas dos nordestinos, mas de todos os
aqui Governadores do Nordeste, díscutirido 0 problema da - p_olftlcos desta Casa, em defesa daquele segmento tão sacrifiseca, quando, na realidade, sabemos que _ seriam necessárias .C1ldo e marginalizado que se encontra em todo o Nordeste.
O SR. NEY ~ARANHÃO-:-Agradeço ~aparte do n-obre
apenas uma decisão política e Um~ determinação pára se resol- -Senador Valmir Cámpelo, que é um dos Senadores com maior
ver o problema. O resto- a propaganda; os discursos bonitos
~demagógicos_- não leva a nada. V. EX~ teD:i razão e conta . !epresentativid~de nesta Casa. Foi V. Ex~ que obteve maior
com o meu apoio. AplaUdo a inlciàtiVcí de V. E~ de- vir a· -número de votos-! O que é uma prova de que comunga com
esta Ca:sa rilós'l:rarque 'é áti:'ã.Vés--dà ·3ss_ociaÇão coih o 'caPital
as idéias e aspirações do povo. Após ter brilhantemente repre. 'eStrangêiro·e da busca· de tecnologia e recursos·qu·e· nosso sent<,~.Qo o Distrito Federal na Câmara dos Deputados, V.
horilem poderá passar- de .flagelado a· grande produtor da Na- Ex~- chega a esta_ Çasa com a expressiva votação da maioria
.
·
da população do -I)istrito Federal, E o que representa o Disção brasileira. Parabéns a V. Ex~
0 SR. NEY MARANHÃO - Senad-or ·Mâgno Bacelar, trito Federal? Representa a mistura, a mescla de todo o povo
, ·
.
quero agradecer a V. Ex• o seu aparte, quando falo sobre brasileiro.
esses problemas vitais da Nação brasileira. Como homem do
O nobre senador pertence a um Partido, cujo líder priNordeste, que con~ece os problemás e tem os pés nó chão, meiro eu admiró 'desde que tinha-19 anos de idade, quando
V. EX', como este Senador, sabe que o ·póvO' está câns'ado fui Prefeito da minha cidade e tive a oportunidade de assisti-lo.
·de dema-gogia; de muita cOirVersil fiilda é qUer ràJ?idas soluções Acredito que Getúlio Vargas foi o maio-r homem público deste
para seus problemas. Quando· me perguntam se existe seca País. O Partido de V. EX1' é o herdeiro da carta-testamento
no Nordeste, eu respondo: "Acho que não· existe-seca no de Getúlio Vargas, e representa o verdadeiro trabalhismo;
. Nordeste,_ d~ maneirfi nenlm_ma. Seca eu sei que existe no rião esse trabalhi~mo radical, petista- cito logo o nome deserto do Negev~ no deserto do Saara, no deserto da Somália, , mas o trabalhismo de Getúlio, que inclui o· operário, o"jbrnano deserto do Chile; não no Nordeste, porque lá na maioria lista, o médico, eJ?.fim, todos aqueles que trabalham para o
dos lugares onde se cava:;encontra-Se ágtia. Portanto, precisa- desenvolvimento do País.
mos apenas que a classe política deste País, os seus di_rigentes
V. Ex\ ao I]lP, apartear, disse uma coisa multo certa:
e as suas elites ajam com seriedade para r~~ol~er_Q_~ problemas "É a fome, Senador". Lembremo-nos que foi a fome que
do Nordeste, em definitivo.
derrubou o Muro de Berlim; lembremo-nos que a _Uniáo 5oQuando falo no Nordeste, lembro-me do grande Ministro
viética C:aiu porque criou um exército de Primeiro Mundo,
de Getúlio Vargas, de 1939, José Américo de Almeida, que mas deixou o pq_vo morrendo de fome. Temos o exemplo,
hoie. da China. Quer queira ou não, que será o país do priineiro
dizia:.
-_
-
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miÍêUio. Este .Pâ.ís, hoje, recebe niais investimentos d(mtro
do seu nacionalismo, sem abrir mão da sua independência.
Mas está se desenvolvendo porque tem as ZPE. Hong Kong
será entregue em 1997 à_China. Esta ZPE_, hoje, fatora mais
de um bilhão de dólares por mês. E o grande Líder do povo
chinês, Mao Tsé-Tung, que fez·a sua revolução, deu os primeiros passos para a grande marcha da independência do po\o_'O
chinês. O _que dizia ele? "Povo de barriga cheia nã~ pensa
em revolução." Então, esse problema que V. Ex• neste momento sustenta, tem que ser priOritário para nós, dírigeiites,
que temos responsabilidade na direção deste País~
Agradeço o aparte do nobre Senador _Valmir Campelo.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ney Maranhão,
--permite-me V. Ex~ um aparte?
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o preparo hídriCo e, sobretudo, garantindo a sobreviVéncia
de milhões-de nordestinos. Portanto, V. Ex~ me traz ao seu
debate para-que_-eu realmente teça essas consid~~3:ÇÕes, dizendO que é furidãmental que se promova ni::t NOrdeste, sem
qualquer tardança, com o apoio de todos os organismos que
ali atuam,.ÜliS como: Sudene;DNOCS, Codevasf, Banco do
Nordeste, com a chancela e o apofo- do Governo Federal,
e, sobretudo daqueles segmentos d~ sÓ~ie~ade. ciyil - como
presenciei em Iguatu, no Ultimo sábado- _promovamos, exatamente esSe programa de coinbate à foine e à miséria através
da geraçã9 .de _e!Dprego e renda em nossa região.
· 'O SR. NEY MARANHÃO- Senador Mauro Benevides,
o áparte de v . .I;x~ _vei_o e_n.riqu_ece(eSte_ .meu Pt?nunciamento
posto que o nobre Sçq<:\d,or ~ ,u,m hol!l~m. que, ~o.nhe~ .profundamente aquela região do. ~orde~te, ·y já pc!Jp~u _c?'-r&o~ _~e
importâócia fundamental para o des.elJ.YQlvimento da região
-n-ordestina. ESta notícia que nOs traz - e"c.om 6 peso político
que V. Ex• representa como Líder da maior Bancada do Sena~
do, o PMDB -significa ,uma grande con~ribuição para _essa
luta que não é apenas nossa, roas de, tpp9 povo ~ras~lei.ro .
--Como Líder do PMDB, V. Ex~ está interp-reta~qq ~sse ,apo~o
_incondic_ion3;l p3;ra que isso.se,concretize, Agra(,leço, nobre
.S~nad<;>,. , , . .
" ., .
. ...•. _ . . .
, , ·'
Continuando, Sr .. Presidente:
Por conseguiote·, cp~ti~ijo_ ~~~e~dêrl4o ci~e ~ .11?-aneira de
resolvermos mais rapidamente a grave situaç.ão nacío":al é
o investimento maCiço de origeni interna e externa que crie
·emPregO e reÕdá pãT3 a população e para o Estado. Continuo acreditando na abertura do comércio exterior,
·incentivando as exportaçõeS e abrindo as irltpbrtações que
constituem,·na'àtuál conjuntura, uma•das.medídas mais-eficazes para o desenvolvimento do País.
· · Neste pa·rtiCulár, ·abtó Um parêntese para' solidarizar-me,
no mérito, com o discurso do eminente Senador Gilberto
Miranda; PrónUÕ.!=iad9 n.a tarde _d,é Ontem, qUe chamou~ atenÇão do Senado Federal para o projeto de lei, ,em tram1tação
na Câmara dos Deputados. de _origem do Poder Executivo,
que reforça o' corpOrativismo rtaci:onal no s~tor automobi-

o·sR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Líder do PMDB, caro amigO; Senador M_a~ro Bene~ides.
O Sr. Mauro Benevides- Senador Ney Maranhão, V.
Ex•. porque conhece realmente o_ quadro nordestino, traz a
debate na tarde de hoje~ mais uma vez, _Q quadro climático
. que se abateu sobre aquela área geográfica âo País. Tece
considerações sobre como se deve processar o atendimento
a milhões de brasileiros que~ Ciclicamente~- são atingidos pelo
flagelo. Eu me permitiria_lembrar a V .. Ex•, neste instante,
que no Ultimo sábado participei, na tídade de Iguatt;_~ •. ~m
pleno central do _Ceará; de um longo debate prornovid,o, sob
_os auspícios do Banco do Nordeste do Brasil, com a paiticipaçãQ de prefeitos, vereadores, do BispO-DioceSano Dom
Mauro Ramalho de Alarcon e Santiago e, naqUela ocasião,
.sentimos que há uma consciência de todos os cidadãos-para
um trabalho que represente pressão legítima -jUnto ~q pcjder
público, para que através de vontade política se consiga solucionar o problema da seca no Nordeste. P~rmit_o-me" Jc.::mbrar,
já que há poucos instantes V.- Ex~ se reportou ao próblema
da fome e da miséria, que ó Banco do Nordeste está desenvolvendo um trabalho, representando uma. estratégia para a geração de emprego e de renda na região nordestina. Eu ~~snio,
, pobre Senador Ney Ma~anhão, naquelas poucas horas em
· que estive à frente do Poder Executivo do País, no. dia 28
líSticO.' l T f ' , , • 1 ,,_._, - ' ' '
de dezembro, mostrei-me sensível a essa_ programação conceFeito· esSas_ i;6:risióer.á~õeS,' CiGetõ·
à ·-ate-nçâiY d-a
bida pelos técnicos do Banco do Nordeste ;e, despachei fav~ra Casa e do GàVe'rno- 'para os perigOs de cotteS 'lineàtes'no
velmente consignando 150 milhões de dó\ares para essa ação
de combate à fome e à miséria. Desses re.curso_s, 100 milhões __ orçamento sem critério. regionalizado, como é _ o caso d9 Nor..
. .' .. ----:----.- ~ deste qrasilejro. _ _
de dólares seriam do próprio fundo constitucional, que neste
A m_inha preocupação é justificada e01 funç!lo da mator
ano terá um orçamento _de 360 milhões de dólare_s e os 50
~ca d~ séêulo qUe Se abate sobre. O No'rdeste ..J;ssQ. calam~dade
milhões de dólares restantes ...
públl.Cà_; que· esiá irifelicitao.do maiS --de 30 milhões de _bra~i
O SR. NEY MARANHÃO- Os 2%.
-Ieiros, devetá_reç~Qer tt~tat;nento ~special e prioritário-.-- - Por isso os recurs-os,aloça.d.o~ pa~a o progr~rp.a das frentes
O Sr. MaurO Benevides - ... decop;eriam exatamente
produtiVàs, executadas- ria .átea ·ç~ª s~c,a~ n~o po~~rão rec~~er
de recursos alocados pelo Governo Federal. Portanto, no insçartes. , - - - ~., : _- · ·. _ : _ _· _
_ .. ·
tante em que V. Ex• Sê_ J:eporta ao quadro de nossa região,
Até,ãgora os recursos destfnadcis pela União-l?ara minorar
buscando as altemativas.que signifiquerrl, âigamos, a construos terríveis efeitOs dâ iri3ior.praga qUe Sé abáte·sobre o Norção de uma estrutura hídrica capaz de nçis permitir conviver
deste, há muito já poderia ter sidO iesolvida Por·duas par'd~:las
com o flagelo e, por outro lado, o combate que se deve processar contra·a fome e a miséria na regiãO; permito~me dizer
de !80 milhões de dólares.
. . . . . .. .·
..
que vou reclamar do _Governo_ a liberação desses recursos . . . Acreditamos tarnbém que o desm()!lt.e do_Es_tã.~--º-• os C?rtes dos seus gastos, deva ser uma das alternativas para o
- sobretudo dos 50 milhões de dólares a fundo perdido e_quilíbrio das finanÇas PUblic-as e cOnseqüente baixa da inflapara que realmente _tenhamos condições de promover um foçã!). Mostro que devora e arras.a qualquer programa de estabimento à geração de emprego e renda de nossa região_. Acredito
lização económica, maS também é verdadeiro que Outras m~di
que se assim o fizermos, ao se Caracter~zar,- e não queremos
da$ de política económica poderão receber prioridade e redueque isso se confirme - daqui alguns anos, a çloi~, três, ou
cionamento~ a Iím de que se faça jUstiça scicíá.l-e oon-stga melho·cinCO anos, outra carência de chuvas em nossa região., estareres resultados fiscais para o País.
mos capacitados _a enfrentar essa diversidade, exatamente com

o.
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A título de exemplo podemos enumerar dois casos que
O Sr. Gilberto Miranda -Espero que o Sr. Ministro
precisam ser revistos, o mais rápido possível, a fim de que
Fernando Henrique Cardoso, que viveu nesta Casa, não se
o Governo Continue a merecer dos nordestinos a confiança
apresse com esses cortes porque não sabemos, efetivamente,
e o apoio político que teinos· empreStado ao Presidente Itamar -o que irá acontecer. Está na hora de se discutir mais, ver
Franco.
-- --aquilo que gera emprego, aquilo que é neces-sário-para o País,
Enquanto- foi anunCiado peio Presid·e-rite Itaffi3r, e o Miao invés de se fazer cortes de cima para baixo ou de baixo
nistro Alexandre Costa: está sofrendo para poder transferir
para cima. Eu queria, mais uma vez, me congratular com
os recursos para combater a seca do Nordeste, com uma só
V. Ex~. porque toda vez que V. Ex~ fala nesta Casa é, realmenpenada, sem passar pelo Congresso Nacional, o Poder Execute,para chamar a atenção para os problemas do Norte. Não
tivo dá de graça ao setor automobilístico 1 bilhão e 400 milhões
temos visto ainda, neste Governo, vontade política de resolver
de dólares, com a redução do IPI, a título de produzir um
o problema da região Nordeste, da região Norte ou o das
carro mais barato e criar 800 empregos adicionais naquele
regiões mais carentes. Penso que está na hora de se olhar
setor.
um pouco menos para o Sul, não que este não necessite,
O mais grave foi o denunciado pelo eminente Senador
mas acredito que o Norte e o Nordeste necessitam muito
Gilberto Miranda: além do setor automobilístiéo ter sido. agramais e estão praticamente abandonados pelo Governo Fedeciado com uma quántia qU.é daria para resolver o problema· 'ral. Obrigado, Senador.
de 20 milhões de brasileiros, através da irrigação - única
O SR. NEY MARANHÃO:_ Senador Gilberto Miranda,
maneira de resolver, em definitivo, o problema nordestino
o aparte de V. Ex~ é duplamente importante. Primeiro, porque
-vem agora uma propoSta do- Executivo,' fechando as imporV. Ex~ é um empresário vitorioso,·progre-ssista que vê, dentro
tações de peças para o setÇ)r, q que obrigaria o setor automo·das suas empresas, o social. Segundo, pela experiência que
bilísticO a ser Competitivo e, conSeqUentemente, PrOduzir me__ V. Ex~ vive nessa luta cotidiana, principalmente contra os
lhor e mais barato.
· éáriéis-.
Sr: Pi-esldente e Srs. Senadores, acredito na capacidade
Os cartéis, neste País, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, como consão como um vírus; se fizc:!nnos urii levantamento desde a
dutor da política económica e financeira do País.
·
indústria pesada à leve, da agricultura â pecuária, podemos
Entendemos e advogamos o enxugamento do Estado,
ver que quatro empresas multinacionais e nacionais dominam
através das privatizações, através da abertura da economia,
o ranking em qualquer setor. A luta que temos que travar
a fim de que possamos_ utilizar a poupança externa para o
com o Governo é a de baixar a· inflação, mas a essà gente
.
_ _ __ _
nosso desenvolvimento. __ __ _
IiãO
intereSsa a inflação baixa; eles não precisam de poupança,
Acima de tudo, é necessário _que o Governo e o Congresso
pois já a têm em grandes valores, e quando o dólar sobe
fiquem vigilantes contra legislação que consolida os privilégi:os
· eles ganham o que não ganhamos em dez anos.
do _corporativismo, contra os interesses nacionais.
Portanto, agradeço a V. Ex• o aparte e complemento:
há uina autocrítica que devemos fazer: as obras paradas no
O Sr. Gilberto Miranda- Concede-me V~· Ex' iirii âparte,
Nordeste, as que estão debaixo da terra, significam dinheiro
nobre Senador?
enterrado, Presidente Magno Bacelar, metade desse dinheiro
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
já foi aplicado. Dou o exemplo da Adutora de Bodocó, em
Senador Gilberto Miranda.
Pernambuco: sobre aquela obra, animais passeiam o dia todo;
lá estão enterrados cerca de US$50 milhões. E outras obras
O Sr. GUberto MJranda - Congratulo-me com V. Ex~
contillucim. Vamos- terminar essas· obras que começaram. É
pelo pronunciamento no dia de hoje e quero dizer que a
esse o motivo da minha revolta: com o dinheiro curto que
Bancada do PMDB do Nordeste, a Bancada do Norte, o
temos, hoje, quando cobrimos a cabeça com o cobertor, descoPMDB to,po, partilha dessas suas dúvidas e preocupações.
brimos os pés e Vice-versa, e ainda continuamos fazendo novas
O SR. NEY MARANHÃO- Nós, nobre SenadodFoi
obras, sem acabar essas que estão paralisadas. Deve ser feito
V. EX' quem denunciou.
•
um levantamento das obras inacabadas da Codevasf, do
O Sr. Gilberto Miranda- Penso que não pode-mos mais
DNÓCS. Tive opOrtunidade, há uns três meses, de ver uma
continuar dando incentivos a setoreS Que já são extremamente
obra de irrigação no Ceará - o S_enador Mauro Benevides,
beneficiados. Ao invés de se criarem incentivos e facilidades
se estivesse aqui poderia confirmar - ; onde há _um campo
para regiões menos desenvolvidas, para regiões menos favorede aviação. Sabem quem ateyrissa? Os urubus. E isso que
cidas, mais uma vez, são incentivadas regiões não tão necessitemos que ver, denunciar e exigir uma·ação do Governo.
tadas. Vamos dar mais incentivos para a agricultura, para
Portanto, Senador Gilberto Miranda, agradeço o aparte
outros setores carentes da economia, inclusive, para que se
de V. Ex~ O Senador Magno Bacelar já teve muita paciência,
tomem mais competitivos, e não especificamente -à-iriãúStiia
a luz indicadora que o meu tempo se esgotou está piscando,
automobilística-. Tenho a mesma preocupação de V. Ex' com
e assim termino meu pronunciamento, pedindo desculpas ao
respeito aos cortes no Orçàmento. Entendo que esse assunto
nosso Presidente.
deveria ser trazido não só para as lideranças, mas também
O Sr. Giberto Miranda- Senador Ney Maranhão, acho
para as bancadas. E devemos discutir isso mais inter~~ente. -- que nosso Presidente compreenderá. Penso que está na hora
O Executivo tem ·que, primeiro, fazer determinados cortes
de tirarmos todos os bodes e urubus que existem no Executivo.
naquelas rubricas em que ele tem projeto, ao invés de cortar
Está na hora de termos um Ministério do Planejamento forte,
aquilo que o Legislat_iVo colocou, que é uma parcela bem
o que é o mais importante, principalmente em um País como
mínima.
- --o nosso, com tantas dificuldades. Lembro-me, nobre Senador,
0 SR. NEY MARANHÃO - E que não chega a 5%,
que já tivemos ministros de planejarnento excepcionais que
conseguiram impulsionar este País. Então, devemos fazer uma
nobre Senador.
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retrospectiva, uma análise do dinheiro investidO em todo o
território. detectar obras inacabadas de adutoras, de hidrelé~
tricas e tantas outras, para vermos· o que necessita para a
conclusão dessas obras, priorizando r~cursos para: esse fim.
O que não é mais possível é iniciar noYas obras sem-coit_éluir
as que já existem.
O SR. NEY MARANHÃO -Como, por exemplo; Tián·
samazônica.
O. Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador Ney _Maranhão, em qualquer Estado da Federação, V. _Ex~ poderá de_t~c-_
tar diversos ·projetas inacabados e paralisados. Então, ~c'ho
que está na hora de o Ministério do Planejam~'QtO. contar
com um ministro c-Ompetente, à altura, dessa Past~. A.tlJ.almente temos o Ministro Alexis Stepanenko, mas não sabeQ1os
ainda quais são as metas e diretrizes do seu Ministério. Penso
que, nesses .oito meses res~antes do Gpoyerno Itamar, essa
Pasta já de'!'eria ter apresentado ao Congresso Nacional um
plano de ação do Governo para esses últimOs dois imos.
O SR. NEY MARANHÃO- Com dados estatlsticos attia·
lizados.
o Sr. Gilberto Mii-anda- Até agorâ 'não nOs fOi ápre!:i·entado absolutamente ná.da com relaçãO a prioridades e.metas
do Goyerno~ Acho que ~tá .na hora de o Governo Federal,
está na hora de o_ Executiyo mandar.· par'a esta C~s~ ~ ~lo
menos em termos de planejamento, o que se_ pretende fazer.
Hoje, só se fala em corte no Orçamento. Más, nefm;sabemos
exatamen.te o que vai Sóbrar, se haverá·_ alguma apliç~ção,
e em qual ::;etor será aplicadO._ E vai terfuinar o quê_'?.Então,
espero que .o Governo nlande para .e:s~3:- .Casa as metas- do
.Ministro. Stepanenko.
· -- -- · · ·

a

O SR. NEY MARANHÃO - Semidor Gilberto Miranda,
agradeço a V. EX" esse segundo aparte e vamos to_rcei por
um planejamento, po'iS esse é o desejo não só de'- V. ·EX.,
mas de todos nós. ~uito" obrigado.
,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bàcelar) - Senador Ney
Maranhão, o Presidente adverte que a luz vermelha de. adver' · '
tência já estava ligada.ciu'ando aqui chegOU.
O SR, NEY MA~J\,NHÃO....:. Sr. Pr~~~ente, o ~eu a'migo
Aureo_Mello está ali indócil por um ãparte. Portanto, S.~-~
será rápido.
.,

O Sr. Aureo MeDo - O problema é que estou vendo
que, de acordo com as palavras do SenadcJr Gilberto Miranda
Baptista, estamos em vias de se ver instalado aqui ·no Brasil
a perestroika. E pode dar, inclusive, maus ou excelenteS resultados. Não sei. Trata-se_ de um Ministro· Stepanenko, como
S .. EX' diz. Mas, não sabemos nunca õ ·que a mente eslava
·é capaz de criar na sua fertilidade "dostoievsquiana". Agora,
o que V. Ex• está dizendo é a expressão da verdade. V. EX'
é um homem extremamente prático, cftie analisa ãs Coisas
da administração com uma visão absolutamente clara~ sem
miopia. Então, V. Ex+ é realmente, um cã.udilho a ser seguído,
no concernente a este-co.nhecimento. Dê maneira que o que
V. Ex• diz é de se prestar atenção e dê se acompanhar com
muito cuidado. O Senador Ney Maranhão é uma revelação
de senso prátiCo, neste País. Eu quero continuar a ouvir o
d.iscurs_o de V. Ex~, com ·o qual obtemos sempre muito conhecimento.
O SR. NEY MARANHÃO - Muitc/obrigado, Senador
Aureo Mello, o aparte de V. Ex• muitQ_ii_ie envaidece, princi-
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palmente porque somos cOlegas desde o velho PaláciÕ Tiradentes. Esta amizade é de longo temPo. V. Ex~ é um legítimo
representante do povo e, como se diz no Nordeste, .. quebra,
nias não- e1úfe·rga". V.' Ex~ lutà pot aquilo em que acre~ita.
Agradeço e incorporo o aparte de V. Ex~ ao meu discurso.
.
_Mas,_continuo, Sr: Presidente.·
· É necessário, portanto, que o Senado Federal crie mecanismos de avaliação p_ermanente de toda a legislação, ~ fim
de que possa ter eficácia o seu papel fiscalizador sobre:: os
atos do Poder Executivo. Seria interessante que a Assessoria
-.do Senado Federal criasse um plantão permanente e exclusivo
.para este fim .. -. ·
. . . , Concluindo, quero reafirmar que, os 30 milhões ~e nordes. tinos Que estão: sendo castigãdos pela sec,a não poderão sofrer
-quãlquer corte em s~us recursos, porquanto. tal medida levaria
. .à mort~- talvez milhões '<ie br~sileiros. ·
'
Era o que eu tinha a dizer.
DUrante o discurso do Sr. Ney- kiaranhdo, ·o Sr.
Napor Júnior,__ 2'? Secretário, deixa a cadeira da presidência,_qu~ é Ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. .
. . 9.~R. PRESIDENTE (Nabor JÚni~r\ ...:_C~~·~ p~~~ra
Q ~obre.Se,.nfldQt Oaribalcij.,Aives Fiiho. ·(Pausa.)
, - ~S .. E~.não.se.enf:ont.ra no pler,.ário, no momento. ,
. ~ , COm a palavra o nobre_ Senador Ruy Bacelar.·
. . o· SR. RUY BACELAR (PMDB - l;!A. Pronuncia o
· segilin'té OiscUisó. sem ·reviSão do oradOr.)- Sr. Presidente,
- Sr's e Srs. Senadores, no decorrer das últimas semanas, a umentou muito, entre políticos dos mais diferentes partidos, O grau
de inquietação qua.n~Q ao futuro das_ nQssas_instituições demo. cráticas_..Parlamentar~ ocupa,ram. as, tribuna& das_ duas _Casas
do Congresso_ Nacional para revelar preocüpaç_ões com a desJP.Op~.lização das nossas instituições e, em particular, a do Con_gr~~sp,Na9QI)'!L.
·.,
A i_mpr,ens~ Oivulgo.u.amplamente os· resultados_ de uina
. recente p_esquisa sobre a situaçãp da classe polítÍca e.dos políti. cos, na qual os dados obtidos revelaram que a sociedade brasi- leira desaprova, quase unanimemente, a_ atuação de seus representantes, principalmente em nível federal, numa clara
.m~ifes.tf!ç!i9 .de_ Çl~screnÇé;l. e desesperança.
. _Respondendo .a.ite~ mais pre.cis"os da pesquisa, 65% dos
. entrevistados acllam que Senadores e Deputados·nãoresolvem
os prOblemas do. País. Resultados_ como, esses evidenciam
quanto o eleitor se sente distante de seus. _ré_presentantes. no
Legislativo federal e até qUe ponto se deixa: irltpressionar por
den!incias que, na maior parte das ~ezes; não dizem respeito
ao Congresso_Nacional como um todo. A imprensa, ao denunciar práticas clientelistas, abusos e _escândalos envolvendo
maus Parlamentares, acaba generalizando, atingindo a instituição e veiculando uma imagem distorcida e negativa do CongreS_so Nacio~aJ~ Ç9m isso, na verdade, o que podemos constatai é~que.a população não está. co~egui.ndÇ> fazer uma distinção entre a instituição e os Parlamentares..
A desilusão dos eleitores com a organização política brasileira evidenciou-se, recentemente, no resultado do plebiscito
sobre forma e sistema de govern_o. Os números divulgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral revelaram uma ausência recorde: 23,3 milhões de pessoas, ou seja, 25,8% do eleitOrado
decidiram não votar. ~ esmagadora maiopa- dos que foram
às urnas optou pelo presidencialismo, numa clara rejeição
às propostas de mudanças na estrutura política do País, que
redundavam na ampliação do poder e do papel institucional
do Legislativo.
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O Sr. Magno Bacelar - V. Ex• me permite um aparte, gem Pública das Casas Legislativas piorou muito do -início
da abertura democrática até hoje.
nobre Senádor Ruy Bacelar?
.Por essa razão, ocupo hoje a tribuna desta Casa, faZendo·
O SR. RUY BACELAR - Concedo o"aparie a V. Êx•,
uma reflexão sobre o atual conceito da classe política nacional,
nobre Senador MagnO Bac~lar.
~ ·sobr_e os riscos da falta de credibilidade do Poder Legislativo
O Sr. Magno Bacelar·- Nobre Senador· Ruy Bacelar, e sobre a necessidade de uma ação efetiva para conter essa
na realidade, todos nós temos a consciéncia de que o Poder onda de desmoralização que atinge o Parlamento.
Legislativo, por ser transparente, por não diSpor de recursos,
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um aparte,
patrocínios de grandes empresas jornalísticas, televisivas; de nobre Senador Ruy Bacelar?
__
_
rádios, sofre, sempre, pela sua transparência, críticas muitas
O
SR.
RUY
BACELAROuço,
com
prazer,
o
aparte
vezes injustas. E coni relação-às pesquisas a que V. Ex~ se
do nobre Senador Mauro Benevides.
referiu no início do discurso, gostaria de dizer que,. muitas
vezes, pesquisas manipuladas; e cujos -resultados são divulO Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Ruy Bacelar,
gados apenas· no -que iilteressam, conduzem a população a antes de V. Ex~ preCOnizar·as normas que, no seu entendimais e'mais ir desacreditando na classe política. Na réalidade, mento, representam o restabelecimento da credibilidade plena
o Legislativo não está aqui para resolver os problemas ·do do próprio Congresso- e do· preStígio dos seus integrantes,
Brasil, mas para dotar o P~ís de uma· leg_islação- capaz de permito-me lembrar a V. E~ que um~ p_esquisa realizada
manter a paz social, manter os direitos do cidadão e o respeito e:tri janeiro deste _ano posiciOnava· ó CongressO brasileiro- e
à cidadania. Com relação-a pesquisas, há bem pouco tempo
seus membros dentro de uma auréola de aceitação das mais
foi divulgada, com muita ênfase,. uma que dava determinada estimulantes, provavelmente deviçio à atuação do Congresso
pessoa·com.o Cãndidato mÚito bem ~loca<:f«:>· Na realidade, Nacional no impeachment do ex-Presidep.te. Portanto, essa
. deixaram de divulgar que 60% das pessoas ouvidas-não vota- intermitência de identificação do prestígio varia em função
riam neste candidato -em nenhuma ·hipótese. Eritão; quando ,de determinados fatos. V. Ex~ deve lembrar-se de que, naquela
se divulgam- as pesquisas com· detenninados iiit'eres~es, elas _ocasião, ·quando chegava ao Aeroporto 2 de Julho, de Salvatêm um significado, e isso não denigre e nem atingea:Os políti- dor, nem sequer atingia o ve~c!Jto_ qUe lhe iria conduzir à
cos. que querem trabalhar, _que tê:'ll o ·çieve;r ,da_ ·co~sciência sua caSa sem que lhe viessem cumprimentar, aplaudir, inquirit
tranqüila e estão aqui, como V. E~ ,e tantos oqtros, _defen- sobre o trâmite âo processo -ü'u até- sobre o seu deslinde,
dendo os interesses da Nação brasileira. Muito obrigado pelo
sobre sua conclusão. Concluímos, pois, que é iô.e[ente à nOSsa
aparte.,
· condição conviver~altemadamente com momentos áureos de
O SR.·RUY BACELAR-"' Incorp<:>ro~o ~apartede V. esplendor, de fulgor e de brj.~Jlo e aqueles marcados pelas
dificuldades do próprio Congress-o; em função de fatos polítiEx~. nobre-Senador Magno Bacelar, ao meu pronunciáil_lef!,tO.
Concordo com V. Ex~ qu.3ndo diz que as pesquisas, às vezes, cos, económicos e sociais. Creio que V. Ex• _proporá ao Plenánão representam a verdade·. Entretanto, não podemos negar ,rio, neste instante, uma reorientação .do próprio ·congresso
que o descrédito do povo brasileiro em relação aos seús'Pârla- Nacional para que adquiramos a confiança do povo. Mediante
essa credibilidade, quando nos submetermos ao-julgamento·
mentares é •grande e; em parte, induzido pela imprenSa.
popular, teremos algo que represente positivamente- o ·recoExistem maus Parlamentares. O grande equívoco dos
nhecimento daquilo que temos procurado fazer em favor do
meios de comunicaçáo·é·h~ntar generaliZar, é fazer com que
se acredite que essa minoria de Parlair!e!ltares r~presertta a póvo" õiasileiro. ~ O SR. RUY BAcELAR- V ..E:x•, eminente Líder Ma~ro
Instituição. E preciso que todos aqueles que labutam nos
meios de comunicação~ saibam que, quando fracassa o Parla- Benevides, tem ra?"ão nas colocaçç;es que faz ne'ste iiiOinento.
mento~ imediatamente vem a censtirà 'à'im'prértsa: · · ·
- Há pouco, eü:dizia que a merilõlü. -do povo brasileiro
Prosseguihdo, Sr.. Presidente, infelizmente, no B rasil.não não é privilegiada, pois 49% áo nosso eleitorado não sabe
existe· um trabalho sistemático de conscientizaçãó; nem de o n.ome do candidato que sufragou na eleição de 1990.
. formação política:.o povo partiCipá-mUito pouco da vida políEm janeiro, de fato, a posição -do _COngr_esso era muito
tica nacional, e tal desinteresse debilita fortemente-as nossas boa perante a opinião pública &rasileifa; hoje, não é maiS.
iilstituições democráticas. O resultado é a· existência de um
IJ;lcorporo, ciJm tni.Iíto prazer, o aparte de V. Ex~ ao
verdadeiro abismo entre o eleitor e seus representantes.'
meu pronunciamento.
.
Recente pesquisa do Ibope revela o quanto é· curta a
Continuando,.Sr. Presidente, gostada: eu de salientar:que
memória do eleitorado brasileiro. Embora gostem de criticar _o problema não é_só nosso, não'-ê_Só do Bi-asil. É flagrante
os Parlamentares, 49% dos eleitores não sabem nem sequer que o pro_cesso de_ Qesgaste da autorida~e pública está ocorem quem votaram nas ·eleições de 1990, ficanÇ.o, assim, impos- rendo até mesmo nos países mais importantes do mundo,
sibilitados- de acompanhar e avaliar o· desempenho dos seus como os Estados Unidos, Japão, a França, a Itália, a Inglarepresentantes. Muitas pessoas não têm consciênCia de que, ·terra, a Bélgica, a Holanda. _ _ , _ _ __ . _ _ _
ao criticar genericamente o Parlamento, estão,_no fundo, criti. Com todas as ~mperfeíções deis--políticos, nãO se descocando a si próprias por terem- feitO má escolha. Em vez de_ briu, até agora, um- _meio- de se praticar: a democracia sem
recriminar os Parlamentares, seria muito mais construtivo se eles+ Por toda a parte os povos lutam pela liberdade e pelos
o eleitor procurasse subsidiar e fiscalizar a atuação daqueles· ideais democráticos. E essa luta sempre: passa pelo fortalecique mereceram o seu voto.
-mento do Legislativo, pois não há democracia, em nenhum
Sr. Presidente, a queda de prestígio dos Parlamentos e país do mundo, que não conte com um Poder Legislativo
dos Parlamentares não é apenas Um fenómeno do plano insti- funcio:nado livremente. Para se ter uma idéia do papel desemtucional. Essa queda livre de prestíg'io pode estar iniciando penhado pelos Parlamentares, basta ver a importância que
uma erosão de legitimidade capaz de afetar o próprio sistema eles têm na defesa das democracias naScentes das nações antes
. democrático em nosso País. É forçoso reconhecer que a im.a- subjugadas por regimes autoritários. Os poVOS 'empenhados
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na democratização.de su.as nações fortalece-m o Podêr Legislativo, símbolo da legitimidade, da ordem social, e cerne institucional nesses regimés.
Nunca é desnecessário lembrar que quando se quer cercear a liberdade e golpear a democracia a prünéira iniciativa
é fechar o Parlamento, como ocOrreu recentemente no Peru
e na Guatemala. Em países_ que ainda não alcançaram níVeis
fortes de institucionãlização política, condições para rupturas
fazem part<;\ de rotinas e processos. E o Brasil não parece
ser uma exceção à regra. Lideranças políticas responsáveis
começam a exibir uma preocupação-que se pensaYa estar completamente apagada da memória nacional.
Se quiselnJ,os, é posSível e didático traçar Um paralelo
entre a nossa situação e a que existia rio Peru, antes do golpe.
Lá~ como aqui, existia na opinião pública o consenso de que
a organização do Estado era completamente ineficiente e corrupta. E esses qualificativoS eram especialmente imputados
ao Poder Legislativo.
Na opinião do sociólogo Márcio Moreira Alves, cabe
constatar que no Brasil, assim como na Venezuela, "cresce
entre as classes dirigentes e as classes médias a desesperança
na capacidade de as nossas instituições democráticas resolverem os problemas concretos que afligem a populaçãon.
Infelizmente, nunca houve um claro ·esforço no sentido
de preparar os brasileiros para o exercício da cidadania. Não
houve no Brasil _nenhum projeto de educação dos cidadãos
para a democracia. Esqueceu-se que, depois de anos de ditadura, não se inStitui uma verdadeira democracia sem um forte
inves~iniento em novas formas de agir e responder, já que
a prática-democrática exige qué os cidadãos decidam e arquem
com _as conseqüências de suas decisões.
A sociedade br~sileira parece não tet consciência da importância da escolha de s_eus legisladores. Parece _não_ se dar
conta de que, na tarefa da construção da demo-::racia, a responsabilidade maior cabe ao Poder Legislativo.
Sr. Presidente. Nas palavras do ilustre S€..nador do Império José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês__de _São Vicente,
ele, o .Congresso, é a mais alta expressão da soberania nacional, pois "salvos os prin&ípios constituCionais do Estado, os
(princípios) de moral e de justiça nati.ifal que ele deve sempre
respeitar, é-suiqdo Congresso) a onipotência política. É (o
Legislativo) quem cria o Direito, a obrigação -~ aS penas,
quem regula os outros poderes e os cidadãos,_ quem decrt;:ta
as normas que devem reger a sociedade, em suma, é quem
faz, interpreta e desfaz a lei''.
A desconfiança atual em relação ao Legislativo é O calcanhar-de-aquiles da nossa democracia, porque o Poder Legislativo é, sem dúvida, o mais democráticO dos Poderes. Ele
é o órgão coletivo _eleito para discutir e legislar, e precisa
contar com o apreço e o aPoio da população. É ele quem
interpreta os anseios popUlares e os torna realidade. Foi assim,
meses atrás, qu3ndo o Congresso Nacional se mostrou â altura
de suas responsabilidades e; atendendo ao clamor das ruas,
afastou o Presidente da República.
Embora nunca su_a·_atuação tenha sido tão significativa
para a história do PaíS, é forçoso -reconhecer que nunca, como
agora, a classe políti~ foi tão atacada.
O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. Ex~ um aparte?
OSR. RUY BACELAR- Tem V. Ex• o aparte, eminente
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Ruy Bacelar, como
sempre, os temas que V. Ex~ traz ao Senado prendem a atenção
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de todos nós, pela sua importância. Os proriu0ciamerit6s d_e
V. Ex~ têm uma responsabilidade muito grande, que veril
de encçmtro ao desej_o de aperfeiçoamento do Poder L~gi~la
tivo, como também na fiscalização do Executivo. Com respeito
a- esse assunto, Senador Ruy Bacelar, o grande Presidente
Kennedy dizia: "Cada povo- tem o governo _que merece."
Veja V. Ex~ que o povo, cada vez que é chamado às urnas,
tem, soberanamente, escolhido os seus representantes, da maneira que entende como a melhor. Tivemos na última eleição
praticamente 64% da Câmara dos Deputados renovada. Então
o povo está_ sabendo votar. Mas, nobre Senador, o grande
problema, no meu entender, é nosso. Veja V. Ex• que somos
nós _qüe fazemos_ as leis, s_omos nõs que as modificamos. E
V. E~ há de se lembrar que, à época da Constituinte, tínhamos
uma fonte de ressonância, com a· qual o povo __ brasileiro já
estava .se acostumando, vendo o grande trabalho do Congresso, conc-ernente à Constituição:.aqúéle programa de cinco
minutos da Ass.embléia Constituinte, nO horário nobre, era
a arma de que o Congresso dispunha para que, quando um
parlamentar constituinte fosse injustamente atacado, ocupasse
aquele espaço para mostrar a_o povo brasileiro com que injustiça estava sendo atacado um representante do Congresso,
Senador ou Deputado. Fomos nós mesmos que abrimos mão
disso, nobre_Senador. Então, dentro de todo esse contexto,
justiça se faça: temos unia imprensa livre e vigilante; mas
sempre existem aqueles que não compreendem, Senador, que,
prestigiando o Legislativo, estão prestigiando a eles próprios.
A democracia é forte com um Congresso- forte, e V. EX'
há de convir que não é Isso o que- está ocorrendo agora.
Na RevOl!J.çâO de 1964, se tiv~~ osido feita U!fla pesquisá,
o prestígio do Congresso estaria inalterado. Mas se hoje hou~
ver uma pesquisa •. tenho minhas dúvidas de que o Congresso
não est~ja com o seu prestígio- muito .baixo perante ó povo.
Justamente por isso, Senador, pOrque· não temos os cartais
para nos defender. É este o motivo principal da minha preocupação, e cabe a nós, Senadores e Deputados,-·criarmos as
condições para deferi.defmos o Congresso, democraticamente,
at~ onde for nece_ssárjO: -~ermos, pelo menos, um canal para
que o povo brasileiro acompanhe, detidamente, aquilo que
acontece aqui dentro. Se atacarem V. E~. mtma questão em
que-t_e~a razão, o que fica· é o impacto _da primeira: Ylotícia.
Quando V. Ex~ vai se defender, as notícías são- menores. As
vezes~ V. Ex~ manda uma cart3-para uma reVista~-que a publica
com letras_ pequenas, e às vezes nem é publicada. Era esta
a minha preocupação. Parabéns a V. Ex~ por esse PronunciaJ!lento de alerta à Nação e ao Congresso.
O SR. RUY BACELAR - Agradeço o aparte de V. Ex•,
Senador Ney M:uanhão. Há uma distância entre o povo e
os seus_ representantes, não há fiscalização, cobrança dos mesmos pelo povo. Faltam ao Parlamentar subsídios e sugestões
de atuação que deveriam ser dadas por quem o elegeu. Tudo
isso faz com que haja uma renovação tão sigriificativa, de
60, 70%. Mas se não houvC$Se esse divórcio, esse fosso tão
maTcante,:_acredit_o_ que a renovação não seria tão grande,
porque a maioria daqueles Parlamentares que não se reelegeu
é exemplar, correta, idealista e cumpriu bem suas obrigações.
Está havendo um hiato, que é justamente um problema educacional causado pela ausência de formação política. Está faltando alguma coisa -que está a separar o Parlamento _dos seus
representados. O _que somos aqui? Nós somos, sobretud_o os
Deputados, os representantes do povo brasileiro. Nada mais
justo, então, que esses Parlamentares sejam até protegidos,
pelo povo, das injustiças. Mas devem ser cobrados, fiscali-
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zados, subsidiados, chamados por quem os_elegeu para o camtnho_ certo. Se o_ parlamentar não for para o caminho certo.
cabe, na eleiçi,io futura, ser apenado com sua derrota.
O Sr. Ney MaranhãO- Permite-me V. Ex~ um aparte?
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dos: da população, o nosso e o-da imprensa. Antes de tudo
é preciso ter coragem- para abordar assuntos polêmicos. A
classe política es~á desacreditada. mostram as pesquisa;;. Entretanto, elas podem não mostrar_ tudo o que-deveriam, talvez
a imprensa esconda um lado da pesquisa, que seria favorável
a nós, Parlamenta~es. Está ilã. hora de_ Saíf-desta sonáiência,

O SR. RUY BACELAR- Tem V. Ex~ 0 aparte.
4e tenta~mos chegar mais pe_rto dos problemas e da população.
O Sr. Ney Maranhão -Nobre Senador, a falta de diálogo
decorre justamente da inexistência de canais de comunicação.
Se não temos recursos;vain6s criá-los, _mas vaniós -enfrentar
E a responsabilidade é nossa. Vou dar um exemplo. Certa
o problema. Vamos agir como 'V. Ex• tem feito no nosso
feita, no Rio de Janeiro, o Deputado Gileno De Carli, já
PartidO: ·q-uando aqui cheguei; V. Ex~ era tido como rebelde,
na segunda legislatura, comentava comigo que a sua reeleição
querenclo até_ depor presidente de partido. Na verdade, não
estava tranqüilamente garantida, e visitou poucas bases. o
c;:ia nada disso. o que V. Ex~ queiia erã éticâ, queria que
Deputado_Gileno De Carli foi o autor do art. 34/18 da SUDEo Partido acordass_e, qu_~ o Parti<;IQ ~rabalh~~~ e se preparasse
NE~ que iniciOu a -arrancada para o desenvolvimento do No rp~ra a~ _próximas eleiçóes. Tive-a-_óportuitidade âe,~ nesta sedeste. O nobr.e Deputado acreditou que com esse projeto
gu_!lg__~_-feira que passou, estar na sua terra,_ juntamente com
estaria eleito. Eritretailto, ele teve uma grande decepção, Seo Senador José Fogaça, onde pude constatar o excelente trabanador, ficando como segundo suplente. Por quê? Pela falta
lho de V. ~x~ e da sua equipe, do diretório, com a filiação
dos canais de comunicação com o povo. O trapãlho de V.
de pe~oas d() mais altq níye_~, que têm corage_m, que têm
Ex• e de todos nós, nesta Casa, não é somente aqui no -plenário;
tempo e estão mais perto da população e podem trazer subsíé, principalmente, nas CoritisWeS-. Mas, ninguém sabe disso. _dios para o diretóri_o central, para os integrantes.de~_ta Casa.
Às vezes o plenário eStá vaziõ, mas as Com"issões estão funcioV. Ex~ deve continuar, deve voltar a esta tribuna para insistir
n;mdo, nós estamos lá trabalhando. Entãô, Senador, essa·ima- _!leste tem~_, porque ele é muito..iirtportante. E vamos cobrar
gem de que o Congresso não trabalha deve ser mudada. Nós,
desta Casa, da Presidência, que_ encomende uma pesquisa,
aqui, trabalhamos muito, mas não há o devido destaque. Há
que nos traga material, que nos dê condições de:, ef?tjxamente,
pouco, fiz um pronunciamento a respeito de_ importante tema,
chegarmos mais perto da sociedade. Muito obrigado, Senador.
como V. Er agora tambéni o faz, e fui aparteado por vários
O SR. RUY BACELAR- Obrigado, emin~nte Senador
Senadores. Tenho certeza que se amanhã a imprensa publicar
Gilberto Miranda. V. Ex~ tem toda razão. Eu sou engenheiro,
a nota e, ainda assim, se V._Ex~ tiver algumas amizades. A
sou leigo no assunto, maS".vou nte arriscar, vou Ousar dizer
cobertura ao trabalho do Congresso_Nacional é _mínima. E
algo, com a licença dos juristas--brilhantes da Casa: Cid Sabóia
foi um grande erro abrirmos_ mão daqueles 5_ minUtos de que
de Carvalho, Mauro Benevides, Iram Saraiva e tantos outros.
dispúnh~~os, Senador.
O que há, em verdade, neste. País, é despe~dício. São
pontes começadas e não concluídas; estradaS ·sem intêrliga0 SR. RUY BACELAR_ Junto, mais uma vez, 0 aparte
dC? v. Er ao meu discurso. Penso, _como v. Ex\ que está
ções; obras que sofrem solução de continuidade por mudanças
faltando a devida divulgaçáo do trabalho do_Parla:merito, para de governos bil porque o projeto' era infilrid"aào, não tinha
ql,lepossa.desapareceressehiato,essedivórcioexistenteentre razão de ser. Mas isso diz respeito ao legislador, ao parla--~~ntar que deve, no meu entender, como representante do
os representados e os representantes.
povo, fisCalizai" e escolher bem as obras para que o Poder
O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte? Executivo aplique bem o dinheiro qo povo. Não sei se-consegui
~ O~~· ~l]Y_ B~CELA~-:-:- Te!!! y. E_~ 9 ~ap~J1~~ _
~xpor claramente esse meu pensamento~ Senªdor Cid Sabóia
o Sr. GUbérto Miranda____: Semiciol- -Ruy sa2"el-~i-, -,é'-.com -;;;"de Carvalho, posso até estar errado, mas é o :qUe. sinto·.como
leigo e engenheiro. Entendo que o Parlamentar e o povo
coragem que V. Ex' aborda um problema qu~ afeta_o Senado.- são os_patrõe$~·-0 Prefeito, -P.G.ov~_rDador,_Q'Presidente- da
Esta Casa está sonolenta, está d.ormindo, e está ria hora de
República são os empregados. Cabe ao patrão, além de indiacordar. Nós, aqui no Plenário, sempre somos os mesmos
car;-de sugerir as-obras que vão ao encontro das aspirações
e, às vezes, ficamos arrumando desculpas. Tanto aqui no Sena.::-- populares, fiscalizar c não- deixar que 0 dinheiro do povo
·do quanto na Câmara dos Deputados têm as comissões, o seja desviado.)~sse é 0 meu penSamento como leigo.
parlamentar tem que atender prefeitos, piepai"ar-'prhjetos.
Caberia à Imprensa, de uma maneira geral, ajudar-nos
Acredito que a própria imprensa daria um tratamerito dife- .-a fiscalizar o Poder Executivo, já que somos os legítimos
rente se criássemos condições nesse sentido. A meu ver, não
~ ~icos representantes ·cto povo. Há, não tenham dúvida,
é o eleitor que tem que vir a nós. Nós, que fomos eleitos, aJguns de nossos companheiros q-ue não honram, que não
é que temos que ir a efe. Penso que esta Casa dispõe de ·dignificam a confiança popular. É tarefa nossá puni-los, tarorecursos para encomendar pesquisas para saber o que a socie- bém para servip::nos de exemplo~. de espelho e termos a autori, dadeestápensando. Esenãohouverrecursos, Vantoscriá-los.
dade suficieiité e neCessária, para fazerri:iOs o que fizemos
Mas, vamos tentar chegar mais perto da sociedade. Vamos em janeiro, quando, acompanhando a vontade do povo brasisaber exatamente aquilo que é necessário ser-feito, vamos leiro, afastam-os um Presidente da República.
acompanhar mais de perto o Executivo. O impeachment do
__ Que nãq ,fique só af, que possamos com nossa força e
Presidente Collor só aconteceu depois de excessivos sinais 0 apoio popular punir aqueles que vivem a se locupletar do
de corrupção. Caso contrário,-o GOverno_ ãifferior estaria aí minguado dinheiro do povo brasileiro, que vive nessa sacieaté hoje. Se esta Casa passar a acompanhar de perto o trabalho dade tão- sofrida, onde poucos_ têm tudo e a grande maioria
do Executivo,- dos ministérios, se esta Casa parar de aprovar nada.
concessões de televisão, tenho certeza que ocorrerão mudan- .
- -·
ças. Vamos verificar á comportamento do lado_ de lá. Mas
O Sr. Cid Sabóia de· carValhO - Permite-me V. Ex•
precisamos -ser éticos, olhando o comportamento dos três la- ·· uitr aparte? ~·" ,~
0
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O SR. RUY BACELAR - Concedo o aparte ao nobre
Senador e Jurista Cid S~bóiã de.Carvall_lo.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Queria louvar o discurso
de V. Ex', que, acima de tudO, -tem -o·c-aráter- ae·a-dvertênc;:la:.
É, sem dúvida, uma advertência. Mas com todos os males,
possíveis de identificar, _dó Poder LegislatiVo, qual a tónica
do aparte do Senador Gil,bertq Mírãit_d:a, n~õ s~ pode negar
o crescimento de um movimento fascista no País, e que viS-a
inviabilizar as instituiÇões. O Poder J udiciárió ! niãiS poupado,
sem dúvida alguma, por deter o contJ:Ole d~ aplicação da
lei e por ter uma força necessária e ~fiéaz-ná iépresSã1Yàquilo
que de justo for dirigido àqUele setor da República brasileira.
O Poder Legislativo é, de certo modo, iiidefeso diante do
que se lhe atribui. E, se formos examinar, na· verdade,_ bem
de verdade mesmo, esse Poder tem Cumprido sua misSãO,
muito embora haja falha individual num ou rioutro representante do povo. Estamos, hoje, sob a égide de uma Constituição, magistralmente elaborada por este Poder, com aS aptidões constituintes CO"nce<;tidas pelo povo brasileiro. Se y. E~
examinar o rendimento legislativo dos últimos tempos, não
passaríamos, riecessariamenÚ!, pelo process·o de impeachmeot
do Senhor Presidente da República. Antes do impeacbment~
é preciSo qUe pensemos nas diversas comissões que aqui têm
tido uma realizaÇão decente_, adequada, Uma investigação cOrreta, com resultados altaroeiJ.te poSitiVOs;- notadamertte, ·as
COmiss-ões Parlamentares de Inquérito que se conStituíram
depois de 5 de outubro de 1988, já sob nova ordem constitucional. Não há como negar a eficiência dessas comissões de
inquéritO, e muito menos daS comissões especiaíS que- aqui
têm trabalhado com afinco em matérias -de tanta importância.
É preciso notar que hoje, com a nova ConstítiJição e o novo
Regimento Interno do Senado Federal, as comissões são terminativas, e muitos dos projetas desta Casa saem daqui dii"etamente para a Câmara dos Deputados, como piOjetos da Câmara dos Deputados saem de uma comissão para_·a conhecimento
do Senado Federal. Isso fixa a filosofia de qtie o funcionamento no Senado Federal não é somente este-Plenário, que
o Senado Federal funciona de outros modos, inclusive através
·de suas comissões, dos gabinetes dos Srs._ Sen.ad.ores,_ dos Srs.
Parlamentares desta Casa . .Isso_descarr~_g~-·iJ.~pouCõ o peso·
que se fazia sobre este Plenário. Projeto de autoria de~ S~na
dor, salvo recurso, vai direto para a Câmarã; PrOjeto d~ Deputado, salvo recurso para plenário, vem direto para o conhecimento desta Casa. Nem de leve 1 nobre Senador Ruy Bacelar,
quero defender aqueles que, sem razão, se descuidam de seu
trabalho parlamentar. E quero dizer que posso falar com a
mesma autoridade de V. E~, porque-, aqui, tenho sido assíduo
às comissões as quais pertenço, ãté me excedo, afetando minha
saúde, sou assíduo neste plenário, assíduo em relatarias, assíduo em presidéncias. Dou todo_ o meu esfOi'ço exatamente
a esta Casa, qUe é rilinha atividade exclusiva. Não tenho outra
atividade. E verdade que muitos se desc!li.9am da famosa_
tarefa de Deputado e Senador, e dão razão a essa crítica
feíta pelo Senador GilbertQ Miranda, que pensa que precisamos sair de uma certa inércia. Com isso nãó);-on~ordo.__Çom
todas as dificuldades porventura existentes, eStá Casa-elaborou
um belíssimo substitutivo sobre o M1nistériQ----público Federal,
de autoria do Senador Amir Lando. A Advogàcia-Ger<il da
União foi organizada graças a trabalho de. minha autoria,
aprovado por esta Casa, e respeitado pela Càiilára dos Deputados, que primeiro reJeitou- nosso suP_stit~tivó para, depois,
inclui-lo novamente no texto da Câmara dos Deputados, ati:.
nente a essa matéria. Rec_ent_emente, organí:famos o Minis-
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tério Público nos Estados. Garanto a V. Ex• que não há matt_rias. de grande importância- dormitando nO Senado Federal.
A Lei de Imprensa, aqui, teve um trânsito extraOrdinariamente brilhante, graças à atividade dos Senadores José Fogaça, _Josaphat Marinho, entre outros. Não podemos negar que
agora estamos entregues ao estudo da organização partidária.
Hoje, pela manhã, discutinios niimideiltemente, e- attf com.
certa ex-altação, a composição qufrriica da gasolina brasileira.
A verdade é que, hoje, temos projetas importantísSimos nesta
Casa:, sob intenso trabalho. Hoje, gastei quase todas as horas
da manhã, salvo o tempo que passei na Comissão de Assuntos
Sociais, recebendo diversas comissões sobre à Lei de Diretrizes
e Bases da_ Educação. Reservei urila g"r"a:nde área do meU
gabinete somente para a Lei de D1retrizes e Bases da Educa.:
·ção, fió qual já estou enfronhado pela existéncia de projeto
· idêntico nesta Casa, do qual também sou relator. Dando \].m
balanço, assim, individual, por parte de um Senador, se pergun~asse_ a V. Ex• o balanço de cada um veremos que esta
Cas~_nãó t~m ínércia. Esta Casa tem, acima de tudo, a vigilância democrática, aqui exercida com o poder de crítica que
em minha voz nunca calou. Daí por que V. Ex• viu ser substituído _o Ministro da Fazenda, graças a ter voltado a esta Casa,
cedeu a vir aqui para substituir a minha iniciativa de convocá-lo. E Vindo aqui, ao contr_ário do_ que tanto se diz, que
convenceu, rta verdade, não havia convencido nem a ele pró_:prio, nem ao Presidente da R~pública, nem a nós, prinCipalmente a mim, daí haver sido substituído no Ministério tão
importante que ocupava. Fôssemos falar, Cliegá:tíámõs à cqn;.
clusão de que há injustiça para com esta Câ:$a_. y. Ex~ tocqu_,
no início de seu discurso, em exemplos magistrais da República, porque se V. E~ me dá o aparte, como deu, chamando-me de jurista, distinguindo-me por esta palavra, poderia,
se quisesse m_e alongar, falar sobre a filosofia do Direitp Constitucional brasileiro, mostrando aquilo que V. Ex~- eStava dizendo em outras palavras. Mas, na verdade, aqui somos a
FederaÇão, enquanto a Câmara dos Deputados é a força populacional, a força do eleitorado._ Juntando Estados e povo,
somos_o._ ÇO:Ogtes·sc,- Nacional. Q,que é mais que o povo?
O q~e é. Inais q_ue os Estados que formam a Federação? Evidentemente, nada é maior do que istó. Daí termos a nftida
impressão de que V. Ex•- tem toda a razão_ quando_ entende
que o Póder Executivo deve a~ suas satisfações ao povo _e
a06 Estados. Seria demais dizer que isso é inequivocamenté
verdadeiro? Por certo que não. Toda e qualquer-fntolerâncía
democrátkã:, Senador Ruy Bacelar, terá que se_ chocar conosco~ terá que vir de encontro ã esta Casa - e não ao encontro
- porque aqui é onde moureja a essência democrática da
existência do Estaçlo brasileiro. _Por isso é que se bate em
uma e em outra Casa,, por isso é qUe- ·se--bate na figuf:f do
Senador e_ do Deputado. Nada $C perdoa. A tudo que aqui
acontece se- dá uma outra tõnotação, mas isso ocorre porque
_nós queremos assim. É a liberdade de imprensa que aqui
defendemos com toda a justeza~ com toda a força espiritual
das as emendas sobre a liberdade de imprensa, muitas delas
foram de minha autoria, muitas outras- do Deputado Paes
de Andrade, que então era-1"' Secretário -da Câmara dos Deputados. Muitas foram âs ·emendas sobre a liberdade de imprensa
e ne-nhum dos autores dessas emendas, que resultaram nessa
liberdade, tão decantada por uns e criticada por outroS; se
arrepende. Talvez seja do jogo democrático _sermos batidos,
sermos atacados, sermos machucados, porque aqui há a estrutura da verdadeira representação parlamentar, que pode sofrer essas pancadas. Imagine V. Ex• se essa crítica, adrede-
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mente colocada contra o Poder Legislativo, se dirigisse

ao

Poder Judiciário? Se fosse o Poder JudiciáriO que existisse

sob a eterna, contínua, diária, Cotidiana contestação, que seria
dele? Mas nós, não! Temos a- altivez, que está na CitaÇ-ão
de V. Ex~, quando foi ao Império buscar a lição daqueles
que ainda estavam próximOs a todas as conturbações advindas
da primeira ConstituiÇão ·cto Império e também próximos,
igualmente, da Constituição da década de 1890, onde tivemos
o talento de Rui e muitOS Outros: fãlentos perfazendo os alicerces __desta Coristituição de agora, alicerces que foram traídos
pela "Pola-ca", alicerces que foram reforçados em 1946, mas
alicerces que se balançaram, mesmo sendo alicerces, quando
da existência dos movimentos políticos brasileiros que levaramo Estado a aspectos ditatoriais, à vida ditatorial, à perseguição
de políticos, à perseguição de intelectuais, à perseguição de
estudantes, aos subterrâneos da liberdade, aos subterrâneos
do Estado Novo, à miséria, ao desaparecimento, à morte,
a cemitérios clandestinos, que_seriam repetidos depois de 1964.
A crítica de V. Ex~ só __é perfeita porque não se distancia
do fundamento democrático, do fundamento constitucionãl,
do fundamento legislativo, a essência filosófica da democracia,
que manda existir, sim, 6 bicameralismo, através da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Louvo em_ V. Ex• a
sinceridade dessa abordagem e o da~ rundamento constitucional e histórico às palavras que aqui profere em tomo desse
assunto tão sério e em tom de séria advertência. Uma correta
advertência. porque, afinal de contas, nada é perfeito no mundo e quiÇá fosse possível tomar perto da perfeiÇâo a fúnciona~
menta do Senado e o funcionamento da Cãmar_a dos Deputados. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. RUY BACELAR - Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, incorporo, com muita honra, o seu pronunciamento, o-seu aparte, a sua aula sobre Direito COnSô.tticional,
que vem ao encontro do meu modesto pensamento.
Peço vênia púa discordar um pouco do começo_ do seu
aparte. Não coube, pelo que me consta, nem ao orador que
usa esta tribuna, nem ao nobre Senador Gilberto Miranda,
criticar -ã atuaçâo do Congresso brasileiro, sobretudo do Senado. O que eu pronunciei desta tribuna e o que eu entendi
do aparte do eminente Senador Gilberto Miranda foi "que,
pelo erro de poucos, a instituição, comO um tOdo, está sendo
injustiçado. Daí o divórcio que existe, por falta- de conhecimento- e as pesquisas- aí eStão .....:....._, entre o póvo e -o_ próprio ·
parlamento, entre os representados e os seus representantes.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
só um aditivo?
O SR. RUY BACELAR - Com muito praief. ~ O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É uma questão de semân'
tica. A palavra crítica, para mim, não tem esSe sentido do
ataque, crítica, para mim, é análise. O discurso de V. EX'
é crítico, quef' dizer, é um discur~o de análise, de entrechoque
de idéias, de detalhes e de informações. Eu não uso a palavra
"crítica" num sentido que não seja o s-eu Sentido científico,
não digo "critiquei" porque "ataquei". Quando eu ataco,
ataco, quando eu critico, analisO. É UJ;na questáó só.de semântiCa.
- -- - -- - - -0 SR. RUY BACELAR - Eu incorporo, novamente,
o seu aparte a este pronunciamento. Quero dizer que o posicionamento do Congresso_ brasileiro, nos últimos _anos, tem sido
de sintonia com a vontade popular. Basta dizer que todos
os projetas dos governos que vão _ao encontro das rei:vindi-
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cações ou das aspirações populares tiveram o "aprove-se"
do Congresso, tanto da Câmara, quanto do Senado.
Se voltarmos no tempo, não há um so projeto do ex-Presidente José Samey que não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, e até do Pres~dente Collor e do Presidente
Itamar Franco. Todos os projetas que estão correspondem
à vontade popular tiveram o nosso _apoio. e apoio no Congresso se dá através de voto. Daí terem a maioria dos Votos
do Congresso Nacional.
O Sr. -Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex!. um aparte?
O SR. RUY BACELAR -Concedo um aparte ao emi·
nente Senador Gilberto Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda- Eu queria esclarecer ao nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, um Senador operoso. sempre ·presente nas Comissões, um Senador sobretudo semântico, atuante, e, como ele, muitos outros Senadores nesta
Casa, que, quando falo que esta Casa está sonolenta, é o
que riie parece. Só sonolenta, mais nada. Não vai nenhuma
crítica específica a um ou a outro Senador. Agora, há os
que aqui aparecem, q!le estão sempre presentes, como o Senador Aureo Mello, a Senadora Júnia Marise, o Senador Magno
Bacelar, o Senador Bello Parga, o Senador Francisco Rollemberg, que estão sempre nas Comissões, presentes. O que acho
é que, efetivamente, se não trouxermos mais gente a esta
Casa, se não discutírmos mais os problemas, se não tentarmos
trabalhar um pouco mais aqui, em plenário, realmente a Casa
fica sonOlenta. Não vai, em nenhum momento, crítica pessoal
a um ou outro Senador. E queria deixar claro que sou admirador do Senador Cíd Sabóia de Carvalho, e acompanho de
perto o seu trabalho, os seus discursos no plenário e, praticamente, toda a atividade de S. Ex~ Era_só, nobre Senador.
O SR. RUY BACELAR- Agradeço o aparte de V. Ex•
e quero somente reafirmar que o nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho é o nosso guru: quando_S. Ex~ fala nós o ouvimos
com a maior atenção e com o maior respeito.
O Sr. Aureo..Mello -Permite V. Ex~ um apart<::?
O SR. RUY BACELAR - Pois não. Ouço o aparte de
V. Ex~, nobre Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo, Mello -Nobre Senador, V. Ex~ fala bem
quando reivindica ao Congresso essa popularidade que lhe
deveria ser inere_nte. Nós, aqui, temos dois meios de comunicação que, realmente, são úteis, importantes, vitais e que
estabelecem a ponte entre o Parlamento e o povo. Um deles
é o programa "Voz do Brasil" que é ouvido, compulsoriamente, em todos_ os recantos do País, inclusive na Amazônia.
A "Voz do Brasil"_ é, por assim dizer, a nossa tábua de salvação
quanto ao que dizemos aqui, sendo transmitido a todos os
nossos patrícios ...0 outro é o Diário ,do Congresso Nacional,
que expressa fielmente aquilo que ocorre dentro desta Casa,
sendo lido pelos interessados. Não é _um órgão de publicidade
tão capaz quanto seria um jornal mas, pelo menos, é um
diário oficial, um boletim que se transmite, oficialmente, para
o conhecimento daqueles que desejam saber o que acontece
nos bastidores e,.p.o cenáculo do Poder Legislativo. Infelizmente, hoje em_ dia, o veículo de_ publicidade maior e mais
poderoso é a tef~visão. Evidentemente que seria uma felicidade se tivéssemos~ todo dia, um fragmento da televisão assinalando as coisa.s ,que acontecem no diuturno do Poder Legislativo, e ao mesmo tempo um cadinho que nos permitisse
retrucar, às vezes, as deturpações, as calúnias que São feitas
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contra nós, gratuita ou intencionalmente. V. Ex~ deve saber,
e ter sofrido também na carne, como todos os Parlamentares
desta Casa, de vez em quando, através dos órgãos de imprensa,
quer televisivos, quer jornalísticos, principalmente estes últimos, sendo alvo de notícias m~ntirosaS, Caluniosas e injustas.
Já tíve oportunidade de ver, na_ segunda página de um dos
maiores matutinos deste Pa_ís_, uma notícia inteiramente inverídica envolvendo o meu humilde nome. Notícia fantasiosa,
notícia criada pela imaginação doentia, ou de um repórter,
ou de um chefe de redação, ou até de um diretor in~~res.§do
em aluir o conceito moral de um componente desta Casa.
Às vezes, a leviandade cbega ~o _ponto de, não havendo m~t~
ria para publicar, certos pse_udojornalistas inVeritam üriiá niatéria. Outras ve~es.,_ o _comentárjo é tão impiedoso, principalmente quando ele revolve a~_ raízes da ventade, que chega
a provocar verdadeiro abalo interior, psicológico, da parte
dos que aqui dentro batalham para fazer um bom trabalho
legislativo. Sem dúvida, se tivéssemos na televisão um veículo
para complementar a divulgação de nossos trabalhos jã feita
pelo rádio e também pelo Diário do Congresso Nacional, ou
seja, na imprensa, estaríamos completamente capacitados para nossa defesa. M;,ls, a verçlªçle_ Gque o Çqngresso é o famos_o
ppder inerme, e sendo desarmado, oferecendo uma periculosidade menor, em relação àquele que fala, .difama, diz, assevera, noticia, ou calunia, é como -se fosse J.l111 paquiderme,
equenos chuços, sem que tivesse condições Ç.e_ se virar para
descobrir o autor da pontaria. Mas, creia V. Ex~ que as pessoas
conscientes entendem que sem nós, políticos; e quando falo
em políticos falo em urna ·vocação, falo em uma capacitaÇão
que é anímica, porque ê coirto dizia Oióge"nes, outrora, quando
lhe perguntaram o que sabia fazer, ele respondeu: "Eu sei
conduzir homens e mais.J1ada.!~ O polítiç:o_é assim. Ele é
um condottiere nato. E, ~e *~Q houvesse ç_ P:9~er Legisl,atiyq,
,não haveria nada, porque hão há nada que não possa ser
feito dentro de uma soc;iedade sem a legislaç_<j_o~, sem a no_III!.~
que produzimos aqui. É aqui que traçamos os rumos, os parâmetros, os caminhos, os passeios, os-desideratos da socieda~e.
Então; V. Ex~ há de tomar, sem dúvida, corqo sendo asS~J!I
uma espécie de osso do ofício_, essa investida 4-ós macaquinhos
no dorso do paquiderme. _Q_J?oder LegislatiVo é esse grande
elefante que segue cm frente:·ae!~ubando áf'[oj_é:s. E, às vezes,.
os miCoS ptilaril na: sua_costa, pulam no seu-lombo, mordem
até o seu couro, mas a.v~~4a9-~ é que eles
podem aluir,
porque o Poder Legislativo segue em frente~-. -yai derrubando
a quem lhe fizer oposição, porque ele é a fe'i, é a dire'triz,
é o pensantento do povo, é a representaçã_o __legislativa, é a
democracia. No momento em que não houver legislatura h~ verá a ditadura. E quando houver a ditadura, será a vontade
individual ou de uma classe prevalecendo so-Pre todas a.~ outras. V. Ex~ é um vocaciqil-al ,do legislathl(i~ ,Tenho ouvido
e visto V. Ex~ nesta tribuna profligar e cõljl:tJater na hora
que se faz preciso aquilo qUe V. Ex~-julga e'ri"."~do, e defende
aquilo que julga certo. Mas o ll:viso é sempf~_porn para que
os levianos se conscientizem que o Congre_s~if é um rnonu~
menta, é um grande morro de granito que deve ser respeitado
como _se fosse um ídolo ante o qual se CUP(~v~m os joelhos
daqueles povos antigos_ que olhavam o .graQ.de rochedo, a
grande pedra, como símbolo do poder até di~lno, diante do
qual eles tinham que baixar a cerviz. E o res~P~' como dizem
os antigos, são lérias.
- - _ ·- ~~-~·,_
·
O SR. RUY BACELAR - Nobre Senador Aureo Mellq
Filho, reúno o seu aparte ao meu pronunciamento, sobr~tudo
pela apologia, pela descrição que faz do Podet L.egislatlvo.
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Agora, permita-me destoar, discordar de urna parte de
sua fala, quando V. Ex", poeta, historiador, escritor de quilate
se considera uma pessoa humilde. Pois bem, eu o considero
uma pessoa forte, eloqüente, inteligente e, além do mais,
vibrante.
Mas, Sr. Presidente, dou prosseguimento ao meu discurso
apesar de V. Ex~ me chamar a atenção, dizendo que o meu
tempo já se esgotOu, conseqüência dos apartes bondosos de
meus companheiros.
Embora nunca a atuação do Congresso tenha sido tão
significatiVã para a-história do Pafs, é forçoso reconhecer que
nunca, ·como agora, a classe política foi tão atacada. Se antes
as críticas eram por omissão, hoje, a atuação parlamentar
é alvo de ataques sistemáticas que revelam a intenção clara
de desestabilização institucional. Enxova,lham, com enorme
facilidade, o mesmo Parlamento que aplaudiram com tanto
entusiasmo no episódio do impeachment.
Sr. __ Pres~dente, es~_çu convicto de que suprimir o Poder
Legislati.vo não ~solução pira erradicar os m_ales decorre~tes
de suas falhas. E_ preciso não esquecer que Já se tentou tsso
no Brasil, antes, entre 1930 e 1934, entre 1937 e 1945, e
depois em 1964. Não existe democracia, Sr. Presidente,Srs.
Senadores, sem representação popular. Se essa representação
mel-ece, hoje, tamanha rejeição, cabe à sociedade renová~la,
reabilitando-a, dotando~a de lideranças autênticas.
Se o nível dos políticos, hoje, em média, é insatisfatório,
não será abolindo-os que o nível melhorará. Nos regimes conduzidos por políticos, há uma enorme vantagem da qual a
-sociedade e a imprensa parecem muitas vezes se esquecer;
. por piores que sejam, sempre é possível dizê-lo publicamente.
E_quando é possível dizê-lo, é possível também rnud_á-lo. Sem
regime democráticp, não há povo livre, não há parlamento
livre, não há imprensa livre.-E melhor ter a democracia frágil
que temos do que ter o Congresso Nacional fechado, a imprensa censurada, a ditadura.
O jurista Miguel Reale Júnior, em seu artigo ''Crise Institucional", publicado na Folha de S. Paulo, no dia 20 de maio
do corrente ano, alerta para o fato de que_ ''instalada a ditadura, muitos que a clamam corno solução milagrosa e imed~ata
de nossos males serão os primeiros a se lastimarem da perda
-da democracia" ... Sem dúvjd<,t,_cedo ou tarde, a população
se queixará do alto preço social e político que se paga onde
não existe liberdade democrática.
sr~s e Srs. Senadores, o Congresso Nacional, através de
seus dirigentes, tem a obrigação de responder às críticas que
lhe são dirigidas. É saudável e até desejável que se critíquem
aqueles que não cumprem com seus devere.s e c;lesrnor.ahzam
a classe política, mas é inadmis_sível que se tolere que essas
críticas Se estendam e atinjam a instituição como um todo.
O Poder Legislativo não pode se calar ao ser desmoralizado.

Unamo-nos em defeSa da democracia, unamo~nos em
torno de um projeto nacional de pre_servação do equihbrio
institucional para superar esse momento difícil que atravessamos e para, com seriedade e trabalho, resgatar o nosso_
prestígio aos olhos de toda a Nação. Só assim poderemos
construir uma sociedade mais justa e democrática e _um futuro
melhor para o povo brasileiro.
Muito obrigado.
Duranie o discurso do Sr. Ruy Bacelar~ o Sr. Magno Bacelar deixá a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi.
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Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. Rachid Saldanha Derzi deixa a -cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bcrcelar.
Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que [ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, Suplente de Secretário.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente-, peço a Palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Para uma breve comunicação, concedo a palavra ao Senador Mauro Berrevides_._
O SR. MAURO BENEVIl>ES (PMDB .::_ éB."Pàra uma
breve comunicação. Sem reviSão dO orador.) -:......:..--sr:-Piesidente, Srs. Senadores, o Ceará comemorou, a 17 de maio
do corrente ano, o primeiro centenário cte --riiSdriú!nto do
empresário Paschoal de Castro Alves, um legítimo slmboiO
das tradições de fortaleza ·moral e de combatividade de sua
nobre gente, capaz de superar, com: determin-açã2__l!_ercúlea,
quaisquer vicissitudes que o destino lhe traga. Ninguém melhor do que ele, aliás, para caracterizar essas
virtudes ímpares do povo cearense, em pãrticular, e do_nordestino, ern ·geral, o que levaria Euclides da Cunha, na _percociente análise socíOlógica cte Os Sertões, a cOD.sidei-á~fõ_, anteS
de tudo, um forte, por seu espfrito a um só "te.inPo "iTidômito,
realizador e desbravador.
Realmente, quem nasce naquelas plagas heróicas e já
perpetuadas na Literatura Brasileira. de RodolfO -Tê:ófih·a
Rachel de Queiroz; pàttindo da grande nascente que é Alencar, aprende bem cedo a duelar contra os flagelos cfclicos
impostos -peta NatUreza, ã.dquiriildõ;· enl- OOnseqUêilcia, ürila
resistência incomparável, cóm a quarenfieÍJ.tã, -estOicamente,
todos os desafios da sorte.
Dessa estirpe era Paschoal de Castro· Alves, nâscido a
17 de maio de 1893, em Riacho da Sela, a 100-quilómetros
de Fortaleza. e falecido a 23 de julho de 19M. Homem de
grande caráter, teve origens- humildes, criando-se na cidade
de Pentecoste, onde instalaria, com dedicação e sacrifídós,
a sua primeira casa comerciaL
Em 1921, com as economias ganhaS em seu trabalho diuturno, viajou para Forfaleza, eStabelecendo-se com um arniazém de ~stivas e miudezas, que logo prosperou, passando
para o ramo de máquirias;- bombas e motores. E a ele, no
seu descortino e larga visão, deve-se o atual pod~r do Grupo
Castro Alves, que lidera inúmeras empresas, desfrutando de
alto conceito em todo o País.
De seu casamento com D. Maria de Lourdes, nasceram
os seguintes filhos; o Embaixador Darió de Castro Alves,
residindo atualmente em Lisboa, inteiramente dedicado à leitura; o Dr. Ivan de Castro AlVes, empl-esário e intelectual
dos mais distintos; o Dr. Laerte de Castro Alves, empresário;
a_ D~ Eunice de Castro Alves, advogada, e a Sr~ Idilva de
Castro Alves, de prendas domésticas.
Conheci-o pessoalmente e pude admirar, de perto, os
seus excepcionais atributo_s morais. De tempera.inento sefeno,
transmitia-excelente impresSão a todos aqueles que entrassem
em contato com sua personalidade de escol. Homem de sociedade, foi Diretor do Clube dos Diários, talVez na melh-or
fase dessa simpática organização diversional, a- CUja frente
estavam Eliezer Studart da Fonseca, médico -dos mais ilustres,
e Fernando Benevide.s, meu tio, então Presidente do Instituto
de Previdência do Ceará. -
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Paschoal de Castro Alves pertenceu a inúmeras instituições ligadas à vida do comércio e da indústria de Fortaleza,
em todas deixando o exemplo de seu idealismo, de seu devotamento às nobres causas e de seu espírito ge-neroso e solidário.
- Foi, verdadeiramente, um cearense padrão, empreendedor e sempre atento aos chamados do progresso, contribuindo
de todas as formas possíveis-para o desenvolvimento das instituições. E acompanhou o espírito dos novos tempos, com
iniciativas Oportu-nas ·e friteligentes, em favor do crescimento
e atualização de suas empresas. .
Quatido de sua morte, a escritora Dinah Silveira de Queiroz- publicou bela crônica no· Jornal do Comércio, do Riõ
de Janeiro, ·enaltecendo-lhe as virtudes e as obras, na convicção de que ele foi um daqueles justos d.e que nos falam os
textos sagrados, sempre prestimoso e sem vaidades vãs, ·com
elevado propósito de servir a sua terra e a sua ·gente.
As homenagens prestadas a sua memórfa foram justíssi.:.
mas. Ele as conquistou pelo merecimento. E deixou plantada
na alma alencarina uma legenda de dignidade, de amor ao
-trabalho e de solidariedade humana.
Como representante do ·povo ceai'ense n-esta Casa- acredito falar também em. nome dos Senadores Cid Sabóia de
Carvalho e Beni Veris ~-;_manifesto 0-rileu rriiio-r -respeito
ã Pasch9al de Castro AJveS, _n~_decorrêD,cia_ d_9 seu çen_ténário
de nascimento, nuina vida qUe- crinSiitui Ulna ãutêntíca lição
_ d~ fé e de bond~de de ação construtiva e bene:qierência.
.. . O Sr. FrariCisco Rolle~bei:g ---"Sr. Pi'esfdente, peço a·
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo
palavra a V. Ex~
O SR. FRANCISCO ROLLEMilÉRG (PFL ::__SE. Para uirja
breve comunicação. Sem revisão do orador:) - Sr. Pre~
dente, uma daS maiores alegrias da minha vida se concretizo.u
qUãrido, certaieit~, no mês- de janeiro, eu entrava nos corre:do[es da FacUldade de Medicina da Bahia, para verificar se,
. l]a.quelas listas ~mensas de _vestibulandos, constava o meu nofn'i:. Lembro-me da dificuldade - pois eram aquelas listas
Pr~gadas nas paredes laterais dos corredores, estudantes aos
borbotões a ·nos empurrar-, para ver se-ertcontrava:rrt diviSados os seus no-mes, não grafados por um lápis vermelho. Numa
dessas páginãS,- cheias de tinta _vermelha, encontrei o xpeu
nome. Eu fora- aprovado no vestibular para a vetusta, a gloriosa Faculdade de .Medicina da Universidade da Bahia. Aquela
Faculdade. Sr. Presidente, Srs. Senadores, fUncionava no prédio, no Terreircr de Jesus, ao lado da Catedral, às portas
da Igreja- São Francisco. Nos seus corredores, convivi com
o que havia de melhor da medicina daquela época. Fui aluno
de Rafael Menezes, em anatomia, Jorge Novis, Aristides Novis, Euvaldo Dirii:Z -Gonçalves, Estácio de Lima, professores
que ensinavam· as cadeiras básicas; naquele prédio, dava partida àqueles que iam estudar mediciriã.
Sr. Presidente, depois de formado, eu realizava anualment_e uma vi~ita·, quase que uma viagê'm -iõ. corde, uma viagem
de coração naqueles corredores, viSitando laboratórios, de
uma maneira especial o de bacteriologia, onde fui mOnitOr
acadêmico. Cieiã,"SI-: Presidente, eram momentos de glória
_ que eu vivia hà minha pós-formatura eni mediCina.
· Há pouOOS·dias, a Bahia viveU;' uma festa: ·ao l3.do da
referida Faculdade, o Govern-ador Antônio CarlOs Magalhães
restaurava o Pelourinho.
Acreditei que sendo também o prédiO da Faculdade um .
dos mais importanteS e tradicionáís da Bahia e que, de" ceita
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·forma, fazía parte -daquele acervo arquitetónico~ havia também passado por um processo, se não de restauração, de
recuperação daquela Casa que o Professor Clementina Fraga
Filho chamava "a gloriosa faculdade".
--Sr. Presidente, há poucos dias, revendo o jornal do Conselho Federal de Medicina, para minha surpresa, vim a saber
que o nosso anfiteatro - 6 grande Auditório Alfredo_ B_ritº--simplesmente desabou; aquele belíssimo an.fi_teatro, cercado de estátuas, o Pailtheon da Faculdade de Medicina desabou. O seu prédio encontra-se destelhado; alguns dos s~~~.
laboratórios já não pertencem mais à Faculdade de Me~ici.na
- eu mesmo constatei esse fato na última vez em que lá
entrei, quando fui Visitar O-gabinete de bacteriologia; era um
departamento da Faculdade de Filosofia, um labora_t~rio ~e
fonética; já era a desnaturação da nossa Vi',!lha, Faculdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou l~r o que diz o jornal
do Conselho Federal de Medicina:
"Síffibolo de uma época em que o Ensino-_Médico
era do mais alto nível, o prédio da antiga_ Faculdade
de Medicina do Terrc!iró de Jesus, em Salvador, Bahia,
precisa: de socorro \lrgente. Na ala principal dO conjunto arquitetõriico - Onde existem s~las com afrescos_
nas paredes e piso ·-cte madeira corrida_ e de márm<?re
rosa e branco com granito negro -- ainda funcioriani
dois museus: o Memori"ãl de MediciOa e um-- Centro
de Estudos NriCanoS;'çbra do eminérite Mestre de
medicina legal, Estácio de Lima. No anexo, há alguns
salões sendo utilizados para ensaios de grupos de teatro
__
e dança. E é___só.'~ --
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para lutar pela preservação do conjunto, tombado como Património da Humanidade pela UNESCO.
Só o valor ar:quitetônico e Cl.iltural -do prédio já vale _o
esforço, mas, para a comunidade médica e, principalmente,
para quem estudou ou lecionou _ali, a escola não tem preço.
"Para· muitas pessoas, o prédio tem uma alma, uma vida própria e muita coiSa a dizer".
Aquele prédiO, de certa forma, é um pouco da minha
alma, um pouco qa minha existência. Foi aquela Faculdade.
de Medicina--quem deu a··grartde alegria da minha vida, que
me permitiu chegar a esta Casa, que -me formo·u p-ara o mundo,
que me fez médico, que me fez entender o sofrimento humano;
foi ela quem me dotou· de sensibilidade social. Aquela escola
é um marco na vida da minha geração,_ de gerações que me
antecederam e de geraçõ.es que me sucedem~ - .
"Ela simboliza um ensino médico de qualidade, com professores de alto valor e que produziu grandes mestres da medi~
cina. Entre etes, Nina Rodrigues, Oscar Freire e Juliano Moreira", em meio a tantos nomes ·que de lá ·também- saíram
para preStar e ·emprestar seus conhecímentos às faculdades
do- Rio de l_aneiro e São Paulo.
"O -IJlestre José Silveira, membro da Academia
Baiana- de Medicina e alun-o da turma de 1927, lem~
'bra-se com saudade da disputa dos alunos para ser
o melhor da turma e de chamadas orais aterrorizantes.
Ou dos calouros tendo que encontrar suas gravatas
·no meio de uma quilométrica corda de roupas, provi.
denciada pelos veteranos. ,
. -Centro nervoso de movimentos culturais, políticos
' ;.--- ·· e -sociais que fervilhavam na Bahia, a Faculdade do
Até o laborató_dó de fonética da nossa antiga FacuÍdaçle
Terreiro é· a principal referência histórica do movimende Filosofia, que lá se instalou, já não se encontra mais.
to estudantil do Estado.
Foi lá ·que estudantes, professores e intelectuais
«o, r_esto _ do prédio, um dos pouéàs exemplares
protestaram contra a r~voh.J.ção de 30 e. ond~ discorda arquitetura neoclássipa do século_XI,X, está_em ruídaram do golpe de 1964."
nas. Isso inclui um anfiteatro circular com 1,78 mil
O Sr. Josaphat Marinho ~-Senador Francisco Rollcm~
metros qu~dradros, cercado de estátu.a.$_._:~
berg, V. Ex~ nle concede um aparte?
·
Trata-se do auditório a qUe há pouco me referi, o Alfredo
O SR .. FRANCISCO ROLLEMBERG- Ouço V.Ex',
Brito, onde vi Euvaldo _Dinii~ Jorge Novis, Aristides Novis
e Estácio de Lima. Estácio de Lima, profesSOr de M_edicina Senador Josaphat Mari~h~.
Legal, praticamente ConvocaVa a S_Ociedade biiari_a para assistir
O Sr. Josaphat Marinho -:-- Nobre Senador Francisco
às suas aulas-.. Elas não eram para os alunos do quintó anO
~ollemberg. antes que V.Ex~ termine 3 -expoSiÇão que-faz,
de Medicina, eram para O- povo baiano. E. nOS, estudantes,
em que junta a saudade ao testemuriho, que é de todã a
disputávamos com as pessoas que vinham de fora, às quintas~
Bahia, por que se faça -renascer a velha Faculdade de Medifehãs, um lugar para assistir às- ãUlas mãgistra'iS daquele ho~
cina, permita-me um aparte. Ti..tdo quanto V .Ex~ diz é corre:ta~
mem culto, notável, que Alagoas cedeu à Bahia.
mente exato. É lalrientável que o velho e glorioso edifício
se encontre na situação por V .Ex~ descrita. Mas V .Ex~ sabe
"Hoje o_tetO caiu e o ma_to invadi'} o Jugar, bem
como toda a ala nordeste do prédio qu·e-iiiclui a antiga
que o prédio é federal; integra O patriffiõnio da Universidade
biblioteca"", que fez parte da minha vida durante seis
Federal da Bahia .. Vários movimentos têm sido tentados, ini__ _____ __
_
anos.
_
ciados, visando à reconstrução __d_o edifício. A Universidade
da Bahia creio que não encontrou ainda meios juntó aóMinis-_
Como aluno pobre, era naquela biblioteCã que passava
as minhas tardes, estudando nos livro~ que l}ão podiam ser
tério da Educação para a restauração devida. Essa restau~
ração, entretanto, se impõe, quer pela grandeza e tradição
cedidos, levando para casa, às vezes, aqueles que podiam
do prédio, quer porque agora o GOverno da Bahia desenvolve
ser emprestados. Na nossa época, não havía- xerox. Íamos
para as bibliotecas copiar livros, no mais das vezes, porque
um trabalho notável que V .Ex~ há de ter observado na reconstrução de todo o centro histórico de Salvador. Em torno da
.
não podíamos comprá-los.
.. .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o--abandono_ da _Pri_meirii:
velha e gloriosa Faculdade de Medicina, jã são Centenas _de
Escola de Medicina do Brasil- e quero lem.brãr cilie fo! fu~dáda
pfédios que se apresentam dignamente à admiração do Brasil
em 1808 por D ._ J.oão VI, com o nome de EscoJa de Cij"Urgia -- ~do estrangeiro. Não respondo, num assunto desta natureza,
e que deixou de abrigar a Faculdade de ·MeçliC~na rio infcio
pela decisão dQ_Govemo do Estado, mas lhe posso assegurar
dos anos 70 com a reforma do ensino - 1;_evó~tQu e_ revoJta. g,q,e, na medida em que a reconstrução do centro histórico
médicos como eu que lá tive iam a sua IOnnação ):>,asilar, ex-alu- prossegue, e vai prosseguir em grande escala, o Governador
António Carlos Magalhães não faltará ão seu dever para com
nos e professores que se reuniram ã historiador~s e arquitetos
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a velha escola em que também se diplomou. _O_ problema
está em encontrar a forma leg:il c}ue lhe permita fazei a reconstrução, já que o prédio é de propriedade da Universidade

Federal da Bahia. Mas, se recursos de ordem legal não lhe
faltarem, estou certo de que o Governador não negará o seu
concurso para completar a obra admirável que vem realizando
no centro histórico, dando também, à velha Faculdade de
Medicina, a digni!iade arquitetônica que ela merece.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Sena· ·
dor Josaphat Marinho, V.EX\ Professor emérito da Universidade da Bahia, que conhece _de perto o valor histórico e
arquitetónico daquele prédio, concede-nos um aparte que enriquece muito este nosso singelo pronunciamento.
V .EX" se refere às preocupações do GOverno do Estado,

às quais quero somar as minhas. Naquele prédio, existia uma
sala muito ampla que servia como laboratório de higiene,
onde ficava Magalhães Neto, de quem era assistente seu filho,
o atual Governador.
Sei que o Governador Antônio Carlos é. fioniem de extrema sensibilidade; sei que o prédio está tombado pelo Património Histórico Nacional e que pertence à Universidade;
sei que a Universidade já fez u.m apelo para que s.e fizesse
essa restauração, que, a preço~r de hoje, custaria 109 §ílhões
de cruzeiros. Mas é necessário que o Governo do Estado,
o Património da União, o Ministério da Educação e Cultura,
a sociedade baiana, que se orgulha daquela Casa, e o Brasil
como um todo contribuam para a reconstrução daquela que
foi a grande Casa formadora dos médicos deste Brasil por
mais de século. Todos devem se unir para que aquela Escola
volte a ser o ponto de encontro dos médicos baianos e dos
que dali saíram.
Espero, assim, que não terminemos, um dia, como vou
terminar este discurso, mostrando aquele prédio e cantando
aquela música: '"Era uma casa muito engraçada, não tinha
teto, não tinha nada". A nossa Casa, que· é o repositório
da ciência e do saber médico no Brasil e que foi a primeira
Faculdade de Medicina, não pode se tornar "uma casinha
muito engraçada, que não tem te to,_ não tem nada" ..
Era o que tinha a dizer 1 Sr. Presidente.
A Sr'!' Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)
vra à nobre Senadora.

·Concedo apaia:

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Para uma breve
comunicação. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srs~
Senadores, enquanto o Governo se permite analisar a- possibilidade de criar um novo ministério, deparamo-n_os com um
problema gravíssimo na área da saúde.
____ _
Os jornais Irtiheitós do dia de hoje est.ampam as seguintes
manchetes: "Hospitais mineiros vão reduzir atendimento";
"Hospitais decidem lockout hoje". O fax do meu gabinete,
Sr. Presidente, não parou-de atender a manifestações provindas de todos os municípios do nosso Estado, denunciando
a omissão gravíssirria por p3de de órgãos do Governo, nOtadamente do Ministério da Previdência Social e do Ministério
da Saúde, diante do problema. Há mais de quatro meses,
eles não repassam recursos aos hospitais conveniactos do
INAMPS.
Penso sobre as grandes dificuldades por que passa o nosso
País. Podemos constatar que o Brasil está no fundo do poço, -
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pois 70 milhões de brasileiros vivem à custa da política da
caridade; trinta e cinco mílhões de crianças carentes perambulam pelas ruas, expostas à mendicância e à delinqüência;
dez milhões de brasileiros não têm moradia digna onde possam
abrigar sua fanlília.
·
·
Sr. Presidente, os recursos que reclamamos são provenientes da contribuição que o Governo recolhe, por antecipação, do sa!ário do trabalhador. E os hospitai~ conveniado_s
do Sistema Unico de Saúde representam atendimento hospitalar a trabalhadores aposentados e pensionistas de todo· o
Páís. _Se esse atendimento, na área da _saúde pública, é de
eXii-e-nia necessidade para a classe trabalhadora e a população
_ mais pobre do nosso País, como Podem as autoridades responsáVeis_ negar o repasse desses recursos? É um compro~ isso
estabelecido em convênios, nos quais esse·s órgãos determmam
como exigênciã o atendimento por parte da rede hospitalar
de todo o País, particularmente, de Minas Gerais. E por que
não repassar esses recursos, se esta é a obrígação primordial
_ dp_Qoverno Federal? Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a no$>Sa preocupação diante desta.questão.
Além disso, traz-nos também à tribuna hoje o lockout
que hospitais· rii.indros e de outros Estados pretendem fazer
para pressionar o Governo, o Ministério da Previdência Social
e o Ministério da Saúde a repassarem esses recursos. Queremos levar o nosso apelo e a nossa advertência a essas duas
p~~t~s responsáveis pelo sistema de atendimento de saúde
aos trabalhadores, aposentados e à população em geral.
O Sr. MagOo Bacelar-. V.Ex• me permite um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço, com muíto prazer,
o 3parte de V. Ex\ nobre Senador Magno Bacelar.

---O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senadora Júnia Marise,
traz à tribuna desta Casa fatos que a imprensa vem
explorando há muito tempo. Em hospitais de alguns Estados,
como em São Paulo, por exemplo, já são os funcionários
que estão pedindo o seqüestro de recursos do INAMPS para
proteger os seus_ salários. Estou seguramente informado de
que o_. Ministro .António Britto não vem repassando recursos
ao Ministério da Saúde, conforme lhe determina a Constituição Federal~ Pelo receio de_ Dão poder pagar os 147% aos
aposentados, ~orno s_e não fossem.graves o _estado de saúde
da nossa população e a precariedade do atendimento hospitalar. S.Ex•, portanto, está deixando de cumprir o que a Constituição determina, visto ser legítimo o repasse para o Minís- _
tério da Saúde.· Nem mesmo certeza tenho se esses aposentados ainda estarão vivos para receber o que lhes é devido,
diante da falta ,de assistência médica que vem sendo reclamada
pela população.- Mais grave ainda, as Santas Casas de Misericórdia pensam em fazer uma passeata no centro de Brasilia,
protestando cç~t.ra essa disp~t~ _e_!l~re Ministros por recurs?s
que, na verda4e, perténcem à população. Cumprimento V .Ex~
pela preocupação, associando-me à esperança de que o Governo .se sensiQili:ze e atenda ão clamor dos hospitais que
estão fechando suas oortas.
V.Ex~

A SRA. JÚNIA MARISE- Incorporo o aparte de V.Ex•,
Senador Magri'O Bacelar, enfatiZando que, diante de uma situação tão gr~te: quanto essa,· torri:a-se imperio_so que tanto
o Ministro da- Pfevidência Social Quanto o Ministro da Saúde
unam-se ncs~~ momento. O que n~o pode acontecer é essa
diyisã~ de r~.~onsabilidades - e, quem sabe, de poderes
-quando, na -realidade, está em jogo toda a rede hospitalar
do País. A po-j)iilação do País encontra-se. hoje, praticamente
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ter comparecido a essa Casa sem que minha presença fosse
à mercê da oroissão elo _qover~o,_ 4~-~se ato dç: ins~nsatez
àtiõtada pelO seto.t:' cOnipetente. ·"
"
.e de grande gravidade.
_ _
_ ___ _ --- ·
Portanto, Sr. Presidente, estamos hoje aqui renovando -~ Sala das Sessões, 3 de junho de 1~93. ::- Senador Iram
·
o nosso apelo, a nossa crítica e a nossa advertêncift em nome · Saraiva.
dos trabalhadores e segurados do Inamps de Minas Gerais
-o'sR- PRESIDENTE (chagas Rodrigues)_: Aprovado
e de todo o Brasil, em nome dos aposentãdo~ e pensionistas,
o requerimento, será feita a retifió.çâo solicitada.
em nome da população pobre em geral, ·que depende dos
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
hospitais da rede pública e dos_hospitais da rede privada conveSe_cretário. niados com o Inamps ..
. É lido o seguinte
A partir deste momeoto, penso que o Governp dev_e determinar imediatamente a liberação desses recursos, como
cumprimento da sua obrigaÇã_o e do seu dever~ _antes. que
: REQUERIMENTO N• 545, OE Í993
o País assista, com perplexidade, ao agravamento dessa situaNa forma do art. 210 do Regimento Interno, tequeiro
ção, que poderá se tornar insustentável diante da omissão
a transcrição, nos Anais-do Senado, das palavras proferidas
do Gáverno.
pelo Presidente Austregésilo de Athayde, na Academia BrasiTenho confiança rio Ministro AntóniO Britto; da Previleira de LetraS, no Rio de Jane"ifo, dia 2 de junho em curso,
dência Social e no Ministro Jamil Haddad, da Saúde. São
dumte as exéquias do Jornalista Carlos Castello Branco.
dois homens' públiCos que, tenho certeza, têm respOnsabiSala das Sessões, 3 de junho de 1993. _-Senador Marco
lidade pelos atos que praticam e, sobretudo, sensibilidade
Maciel.
para perceber que o fechamento de toda a r_ede hospital.ar
(Ao exame da Comissão Diretora.)
conveniada cO!ll o Inamps, em razão da demora no repasse
de recursos será dramátiCo para o Pafs e causará transtornos
O SR- PRESIDENTE (Chagas Ro_drigues)- De acordo
imperdoáveis e inc.xoráveis para toda a população brasileira.
com o art. 210, § 1'". do Regimento Interno, o requerimento
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ent~,, __
. será submetido ao exame da Comissão Diretora.
-·
Durante o discurso_ do Sr?_ Júnia Marise, o Sr. Lucfdio
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.lPSecrePortella 1 Suplente de Secretárlci, deixa a ca4f!.ira da p~e~idéncia tário.
que ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 11 Vice-Prtsidente.
- É lida a seguinte:

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Brasília, 3 de junlto de 1993.
Senhor Presidente.
._
.
.
Almir Gabriel _ Antônio Mariz _ Aur&o Mello _ Carlos
Dirijo-me a Vossa Excelênc.ia para, nos termos do art.
Dc'Carli _ César Dias _ Dario Pereira ..:.._ Eva-. Blay _ Irapuan
39, a e parágrafo único do Regimento Intemo, que no período
Costa Júnior"_ Jonas Pinheiro:.._ Lourival BaptÍSià _ Luiz'Alberto
compreendido entre os dias 4 e 12 do corrente, estarei ausep.te
Oliveira _ Márçio La-cerda _ Marco Maciel __ Raimundo Lira _ - d_o País, em viajem téciiica aos Estados Unidos da AméJ:iça,
Valmir Campelo.
_oportunidade em· que, a conVite da Bovespa e da BM&F,
analisaremos aspectos relativos à regulamentação e funcionaO SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a mento dos mercados de ações, ativos financeiros e produtos
mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. lo' Secretário.
agropecuários em Nova Iorque e Chicago.
É lido e aprovado o seguinte
- ~
Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e distinta
consideração. -:-Senador MátiQ Covas.
REQUERIMENTO N• 54~.• DE 1993 _.
Requeiro, nos termos do_inciso II do art. ~3_do Regimento
Interno, a concessãQde licença para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa no período de 4 a 12 do corrente, quando estarei
ausente do País, em viagem técnica aos ES_fados Unidos da
América, oportunidade em que, a convite da Bovespa e da
BM&F, analisaremos aspectos relativos à regulamentação e
funcionamento dos me_r_cados de ações, ativos financeiros e
produtos agropecuários em Nova Iorque e Chicago.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1993. ,-Senador Mário
Covas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solldtáda, nos termos
do art. 43, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~Secretário.
_
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 544, DE 1993
Requeiro, nos ternios regimen-rais, sejam copsideradas
como presença as faltas a mim imputadas nos dias 3, 7, 10,
14, 17, 21, 24, 28 e 31 de maio de 1993,tendo em vista

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A comunicação lida vai à pu b1icação.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N' S/48, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos

do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n~ S/48 de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Maranhão solicita autorização para contratar operiÇãóaecrédito juD.to à FimiDciadora de_ Estudos e Projetos - FINEP, no valor de dezenove bilhões,
setecentos e setenta e seis milhões, oitocentos e quatro
mil, trezentos e dezoito cruzeiros e cinqüenta e três
centavos, para os fins que especifica. (Dependendo de
.Parecer.)

Junho de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)

Nos termos do disposto no art. 140, letra a, do Regimento
designo o nobre Senador SeUo Parga, para proferir
parecer sobre o Projéto, em subs_~ituição_ à _Comis-sá'o de A~su~

Interno~

tos Económicos.
O SR. BELLOPARGA (PFL~ MA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Presidente do Banco Central do Brasil encaminha aO Senado
Federal, através do Ofício "s" n"' 48, de 1993, pleitO -do Go-

verno do Estado do Maranhão no sentido de que seja autorizada a contratação de operação de crédito, junto à Firianciadora de Estudos· e Projeto's-....:..;_ FINEP, nO -v'afo_r de
Cr$19.776.804.318,53 (dei:eiiove bilhões, setecentos e setenta
e seis milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezqito
cruzeiros e cinqü(mta e três centavos), a 'preÇoS'de fevereiro
de 1993.
.
.
.. ..
. . . . •Os recursos destinam-se ao financiamento- do _l>rojeto
"Programa de Cons-olidação c;Jp Sistema Rodo-Viário âO Mai:anhão", a· ser desenvolvido pelo DER/MA.
A operação de crédito apresenta as seguintes características:
.
_.
··
a) valor pretendido: Cr$19.776.804.318,53, a preços de
fev/93;
b) data provável para desembolso dos recursos: 20-5-93;
c) juros: 12,00% a.a.;
d) atualização monetária: TR;
e) garantia: ICMS ou FPE;
.
.....
·
f) destinação dos recursos: financialilenlõ -do Projeto
"Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA;
g) condições de pagamento:
- do principal: em 37 parcelas mensais, iguais ·e-_sUces:
sivas, vencíveis no dia 20 de cada mês;
-- - dos juros: em parcelas trimestrais na carência, e mensais na amortização.
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PROJETO DE RESOLUÇÃON• 46, DE 1993 ..
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP, no valor de
Cr$19.776.804.318,53, para financiamento do Projeto
"Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do
Maranhão".
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo dO Estª-c;lo do Maranhão autoriw

z3do a contratar, nos termos da Resolução n" 36/92, do Senado
Federal, operação de crédito jpnto à Financiadora de -~stuc:Jos
e Projetos-'-FlNEP~no valor de Cr$19.776.804.318,53 (deze·
nove bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, oitocentos
e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros e cinCJ.ü'enta: e três
_ _________ _
centavos) a preços de fevereiro del993.
_ Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são
deStiriados ·ao financiaritertto do Projeto HPrograma de Cansolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA.
Art. 29 - As CC:Jridiçc?es firi?n~ej.ias da operação são as
seguiDieS:
.
a) valor pretendido: Cr$19.779,804.318,53, a preços de
·rev/93;
. .. .
... . .
...
- - b) data provável para desembolso dos recurs:os: 20-5-93;
c) juros: 12,00% a:. a.;
-~ d) atnaUzação monetária: Reajustável pela TR;
e) garantia: ICMS ou FPE;
.. . .
f) destinação dos recursos: financiamento do Projeto
"Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do ~ara
nhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA;
g) condiç~s de pagamento:
,...... do principal: em 37 parcelas mensais, iguais e suces,,.Was, vencíveis no dia 20 -de cada mês;
. _
-:- dos juros: exigíveiS ti"iniesttal_mente na carência e mensalme-nte na amortização.
Art. 3~' O prazo -máximo para o· exei"cício da presente
atJ.torização é __ de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir de sua publicação.
. Art. 4~> Esta Resolução entra em vigor na data de _s_ua
publicação.

A instrução do processo encontra-se completa, dele constando os documentos- exigidos pela Resolução n"' 36/92, __ do
Senado Federal, que rege a matéria. Cabe observar :-no entanto, que a Certidão Negativa de Débito junto aO INS-S está
vencida, sendo de todo recomendável sua revalidação, antes
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 parecer
da assinatura do contrato.
O Banco Central do Brasil, em atendimentO ao_ disposfo corfclui pela apfesentaç·ão do-Projeto de Resolução-n 9 46,
no art. 69 da Resolução já referida, pronunciou-se sobre a de 1993, que autoriza o GoVerno do Estado do Maranhão
operaÇ"ão de crédito atraV'és do Parecer DEDIP/DIA· a-Coritratar operação de crédito, juntO à Financiadora de Estu-dos e Projetas- FINEP - , n o valor de_
RE-9310193, de 17-5·93,
Diz o parecer· que õ valor pleiteado pelo Governo- âo Cr$l9.776.804.3f8,53; para financiamento do Projeto "Pro·
Maranhão, Cr$19.776.804.318,53; i preços de fev793, ou griim~a- de Consolidação do Sistema Rodoviário do MaraCr$10.209.3&3.]53,52, tendo como base os preços âe nov/92, nhão."
-completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
respeita o limite fixado pelo art. 1' da Lei Estadual n' 5.636/93,
do projeto em turllo único.
de 26·1-93, de Cr$30:000.000.000,00. a preços de nov/92.
Consigna, ainda, o parecer· do Banco- Central esclarece
O Sr. Ro~n Tito~ Sr. Presid~rite, peço a palavra para
também que o Governo do :Estado dO Maranhão dedarou discutir a matéria.
possuir débitos externos vencidos e não pagos, situação a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -, Tem V.
persistir, de acordo com o Sr. Governador daquele Estado,
até que o Ministério da Fazenda promova ·o àcordo com os Ex• a palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem
bancos credores e transmita aos Estados as novas condições
de parcelamento da dívida.
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialDiante do acima exposto, e considerando o méritO_ do mente, peço desculpas por estar com a vciz um pouco compropleito sob exame, somos de parecer favoiável à autorização, metida.
pelo Senado Federal, da operação de crédito soliCitãda pelo
Sr. Presidente, embora o pleito do Estado do Maranh~o
Governo do Estado do Maranhão, nos termos do seguinte:
seja da maior juStiça pois visa recõinpor a sua fede rodoViária,

5188 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção II)

o empréstimo, apesar de não ser tão vultoso, extrapola em
muito a R~solução n~ 36,4o Senado Federal.
O Senado Federal, através da ResohJ.ção n9 36,. ~dmite
e permite que se extrapole o nível de endividamento do_Estado
e dos MunicípiOs em até em 25% além do débito à época
em que essa Resolução foi prolatada.
No entanto, esse empréstimo, somado aos anteriores,
ultrapassa em 193,96% os limites do Estado do Maranhão.
Somado a isso, temos tanibém, Sr. Presidente, o fato de que
o Governo do Maranhão adota a tática de termos uma nova
lei para acertai- os seus débitos, inclusive com paíseS e bancos
internacionais. Este não tem sido o procedimento normal dos
outros estados da _Fedepwão. ~~~~estão pag~ndo seus débitos
em dia e aguardando uma lei· que substitUa a Leí ri~ 8.338,
a fim de que- haja, nb' caSo; üina cons~lid~ção das dívidas
e um parcelamento que eu diria mais jus'fó e~ equânime.
Verdadeiramente, sou daqueles que, desde o primeiro
momento, foram contra a Lei n9 8.338. ~o <::,ntanto, Sr. Presidente, e apesar de haver sido eu, como já disse, -cOntrário
à sua aprovação, ela vi&e~ E, por isso mesmo.. o Senado f~c;J.~ral
não pode aprovar esse empréstimo. Ele e:!l:orbita não só dos
limites da ~ n' 8.338, mas também daqueles impostos pela
Resolução n9 36, ·ae 1992. Exorbita naquela_ quando não mantém os pagamentos a sevs. cr~dores, internOs e extetnos; em
dia; e exorbitá muito tn;:tis quando extrapola o seu limite de
endividamento em 193,96%. De maneira qu-e~ sob pena de
desmoralizarmos a Resolução do Senado e a l~i aprovada
por esta Casa, eSsa proposta não pode ser aprovada.
Aliás, Sr. PresideQ.t.e, :venho também, neste m~mento,
faier um apelo veement.e .à Mesa e aqs ~íp~res de Partidos,
para que não se dê urgê.nci3 urgentíssima_a_ matéri~s, ~cOnô
miCas·, porque, muitas veZeS, elas parecem simples, maS. não
passarall_]._- como oco~eu FOrit esta de que_ fã.lo- pela Comissão de Assuntos Econômjcos e lá não_ fô~am discõtjdas. Se
tivesse sido discutida eSsa matéria a que-me :refiro hojé,'têriam
sido levantados esses problemas e, num acerto- com próprio
Governo do Estado, poder-se-ia sanar, pelo' menos em parte,
essas anomalias.
_
- ,
De maneira- <iue o senã~O ·Fede-rã:t n~{>_"pode cOns_Qfídar
essas duas irregularidade~ .. Uma afronta a. :ç_.ei aproVãda_ pelo
Congresso Nacional, e a ,outra afront;._ _"Eesolução: t1"'. 36,
do Senado, que, pelo arl. 52- da Constituiç_ão, tem que__ baixar
_ _
normas que regulamentem= matérias ecorióri}icas.
Por ferir dois preceitos frontalmente,_·spu absolutamente
contra. _N~o sou contra o endividamento de nenhum estado,
muito menos do- Mãia_tihão. -Sei que está-:rV.uitO bem gerido,
que há um aumento na arrecytdação e qu~, num acerto- com
a Comissão de Assuntos Económicos, tenho certeza, o Governo do Estado poderá se tornar 3dimplente juDlO a-Seus
credores e, assim, se credenciar. Em segundo lugar, é preciso
estudar uma solução para que não se ultrapasse em 193,6%
o nível de endividamento do Estado do M.cas~nhão.
Por isso, sou contra a aprovação deSSa matéria e acho
que o Senado não pode votarfavoravelment~ a ela, de maneira
nenhuma, sob pena de ferir a Lei e a Stia própria Resolução.
O Sr._Edl!.ardo Suplicy- Permite-fie V. Ex~ uin apárte
--·
para um esclarecimento?
O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador R,p~an Tito, observo
à página 13 dos documentos relativos ( Orde~ do Dia de
hoje e a esse item que há declaração da ~c:;cretana do Estado
da Fazenda do Gover:no do Estado do ~~~~nhão informando
que

ª
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"o Governo do Estado do Maranhão, no que diz
respeito a empréstimos externOs~- responde por débitos
vencidos e não pagos a váriaS eiltidades financeiras.
Todavia, a situação só permanecerá 3té qüe o-Ministério da Fazenda promova o acordo com o_s bancos
credores e transmita.aos _e~tados_ as nqvas cpndições
de parcelamento da dívida. Por eSSe ffiotivo, não é
possível, no momento, declarar o valor atual dos referidos débitos.'~ .
..
_
9 _que me perguntO é se não foi possível aõ próprio Governo do Maranhão declarar o montante dos respectivos débitos no que diz respeito à parte externa, e V. Ex• se referiu
a um número- talvez eu não tenha tido tempo de averiguar
-, mas como a declaração é de que não há como o próprio
Go_vemo d_izer o quanto que deve, como foi po'ssível a V.
Ex' chegar ao montante do que é devido? Quero acreScentar
que considero importante que o Senado Federal seja mais
-rigoroSo -:-comO V. Ex~ está sçndo -no· exame das diversas
solicitaçõeS. liá poucos dias obtive a informação, que _agora
estou averiguando, de que no caso de solicitações de emprés. limos .do$ Gove1119& dq ~stado da Bahia e do Estado de São
· ·Paulo também houve uma ·certa impi-Opriedade, porque havia
débitOS ] unto ao Fundo de Garantia do Tempo de SerViço
_; no casó do Estado de São Paulo, da Sabesp, que era o
órgão éJ.ue pedia, e, no caso da Bahia, acho que era o próprio
Governo ou algum organismo. Foi algo para o que os representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS c_hamaram a minha atenção. Assim, é importante que venhamos
·a da~ maior at~nção a esses processos. Como nesse caso de
qu~ y. _E~~ faJ,a 9. próprio .Governo declará que não sabe
qual é o valor dos débitos, acredito que devamos ~xigir maior
rigor nessa deçl~ração .. ,
"· O SR. RONAN TITO- Nobre Senador, o Govemó do
Estado, quase sempre, sabe o total dos $eus débitos, mas
não podemos ficar aqui, no Senado, à mercê das informações
dos Governos dos Estados. Temqs um órgãiJoficial que controla a dívida dos Estados, dos Municípios e da União, que
se chama Banco Central, que foi quem forneceu esses números, inclusiVe no encaminhamento do Expediente que veio
_para o Senado_ Federal, e com a recomendação que não se
.ultrapassasse os limites.
Devo dizer a V. Ex• que, no que tange aos Estados de
~ão Paulo e da Bahia, esses são fatos pretéritos. No entanto,
tenho condição de dar as informações a V. E~ É que naquele
tempo não tínhamos em vigência a Lei n9 8.338, que foi apresentada por iniciativa do meu Partido, mas aprovada contra
o meu voto, porque eu achava que não atendia aos interesses
, da _llqião _e nt:m ao.s_do E~tado_. ~a~. de qualquer maneira,
é uma lei que exíste e -é uin parâmetro que não podemos
desobedecer.
Por outro lado, ·a quitação doS débitos cOm o Fundo
de Garantia e com o Ministério da Previdência só passou,
verdadeiramente, a ser condição para liberação de empréstimos_ depoiS que o Ministro António Britto assumiu _o Ministério da Previdência Social e mostrou que havia uma lei em
vigência que não permitia éJ.ue fOssem feitos empréstimOs se
não fossem atendidas aquelas premissas.
Na verdade, naquela época, quando os processos do Banco Central vinham para o Senado Federal para serem analisados e, se fosse o caso, aprovados, não se falava dos débitos
com o Fundo de Garantia e·com a Previdéqcia S_ociál. ,
Veja V. Ex~- como este P.aís é sul generis: foi preciso
um ãcordo interministerial para que a lei fosse cumprida.
-.o-.-

_

_
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A partir de mais ou menos irinta dias da posse do MiD.istro
António Britto no MiníStério da Previdência, verdadeiramente, quando se encaminha qualquer pedido de empréstimo para
o Senado Federal, instrui-se, na inicíal, se ele es_tá em_ dia
com o Fundo de Garantia, com a Previdência Social e Com
outros organismos.
--' -Mas o_caso em tela não- é bem esse. O paper que encaminha o processo do Banco Central não faz mepção, mas
acredito que o Estado do Maranhão esteja em dia com o
Fundo de Garantia, a Previdência Social e outros organismos
· ligados ao Tesouro Nacional.
. Agora, .o "que nesse ib:stante coritraria a aprovação, não
segundo a minha opinião, mas -segl).ndo o primado 4a lei,
é a extrapolação do limite do débito que o GoVernO dO Estado
do Maranhão diz desconhecer, mas que 6 BancO Central tem
obrigação de conhecer sempre. E o Banco Centnll nos informa
. que o nível _de_ endividamento. do Esta49 do Mar_ap.l_tão, que
poderia ir.até .125%,'riã. época em que fo-i-prOlatada a Lei
n' 8.318, hoje é de 193,6%.'
Obrigado.
o sR.: PRESIDENTE \C:nàgas Rodrig~es) __.:_ NQbre Senador Ronan Tito, realmente a m~~érià está em regimê de urgên~
· cia, nra·s esclareço_ que n_ãtr é ·de, ut:g"ê~cíã _urgetJ~f~s·ima: É
de urgênti'ã;- iiós te·rmoS üo art. 336, ~·tra c.
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-que- foi levantado aqui que o Estado do MâranhãO estaria
inadimplente. Na realidade, o Governo do Estado doMaranhão não desconhece o valor do seu débito para com credores
CJCternos, só _que, no momento, ele não tem condições ·de
_d_e_clar_a_r_esse montante, porque as negociações estão em ctir~-0.
E. com o correr do temp·o; jUros e comi%sÕes incidirão ~obre
esse inontarite; por isso, -0 GóveniO maranhense não pode
precisar com exatidão o valor do mesmo. Mas, na mesma
--decla!<l:Ç~O ele diz:
"Com relação aos débitos interpos, obj~!o de .ne~
gociações com os órgãos__ do Governo Federal - esse
assunto foi' objeto de referência de V._ Ex~, Senador
Ronan. Tito. e do Senador Eduardo ~up1i_cy. em ·aparte
- , reitero que o GOVerno do Maranhão não responde
por nenhum débito ·vencido e não pago até a presente
data."
É imperioso que eu faça uma correção. Eu disse que
-_:a f.J;NEP, Fin~mci~çJora_de.~stuqo.~ e Prijjetos, era l!~asubsi
}li~!i_do B~de_s. EIJ. inCorri em erro que agora ~etifico.

___ O pedido_ de financiamento destina-se a um projeto de
programa rodoViârio, que se.rvírã de bãse para um pedido
dé fi!J.imci~men~o e~ter:no. ·-· ~ --~ __ . _ _ _ ._
.
Ora, Sr.-rresidente e Srs.- Senadores, quando se recorre
ao mercado financeiro externo ou quando se_ pretende_ reco rO SR. RONAN TITO.:...._ Sr. Pieside-nte, para fiCar Clara
rer, há entendimentos prelimíilares~- O BIRo;- órgãO finan. a minha questão- de ordem, quero dizer que nem a Mesa,
ceiro·do Fundo Monetário Internacional, abriu a possibilidade
nem as Lideranças, em função da_ordçm económica, devem
de ser realizado o financiamento desse_ programa rodoviário,
permitir-que venham para o plenário, em-r_egime de urgência,·:. C~iO:p:x:ojeto s~~á ~iil3nCi~d_o nqs-~rmos desse pedido.
matérias desse tipb porque na ·cômiSSâõ-lééliíça~rnoS 'u'ma · _' A_ situação de débito externo em dólares para os órgãos
· assessorià ·para estudar o àSstmto. ~ · · · ,- - - ~- -~--- ~
' '~n.ier!t3.cionais: é de pleno conhecimento do BIRD. Se ele não
Veja, Sr. Presidente, não se trata cte uffi cápricho Pessoal.
abrisse essa possibilidade, evidentemente, o Estado não se
De nada adianta o Senador, hoje Minist-ro; Fe!n--ª---ndo Henria~e:nt_utaria a fàzei" um pedido de empréstimo e n?o _s~ _endivique Cardoso querer coibir o ritmo inflacionáriO. deste País daria para faZer- um projetá, CaSô-riãO -hOUvesse nenhuma
não emitindo, se permitir que os estados continuem a emitir.
possibilidade de ser atendido.
Cessa a guitarra nacional e continuam as guitarras estaduais. _
Com relaÇão aos percentuais citados pelo Senador Ronan
IssQ traz um desarranjo" para a eéonomia Oa-clOTial. Por isso, . Tito, são números e números, não se discute. Quero sublinhar,
temos que ser sempre intransigentes, sempre exigentes quanto • entretanto, que esse percentual é Calculado com base no com-à lei._
.
...
· 'p'oitamento ptéiresso da receita; recdta està que vém, atual- ·
Além disso, por se tratar de assunto que nem tOdos têm'· _·merite~ se corpportando de maneira muito satisfatóriã~ e'xcegosto por ele- Economia -,levantei essa questão. de ordem
lente mesmo. Se_ esse nível çie endividamento fos_se calculado
para que assuntos·dessa.magnitude não viessem ao plenário-· cofn~ base na -re-ceita atuaf, evidentemente, esse percentual
anteS de passarem pela comissão técnica, a fim de podermos se reduziria ao hCVel estabelecido pel9 ciocumento legal citado
pelo Senadoi'Roriãll Tito. · · -- - · -debater e confrontar os números.
De
maneifa
que
não
sei
se
minhas
palavras
satisfizeram
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-.,- Realmente
V. Ex• tem razão. Certas matérias não deveriam s-ér votadas irtteirameilte · ó "Senador Ronari Tifo,' mas tenho a impressão
_de_ que esclarep! ~.Ca~a.- -em Tegime ç:le urgência._
.
_ __
·
Obrigado:
ao-nd"bre
Relator,
Senador
ParConcedo- a palavra
..
.
'
.
'
..- B'ello
.
ga.
'.~-Ó SR. PRJ;:SIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua
O SR. BELLO PARGA(PFL -:-MA. Para discutir. Sem. ·-em discussão a matéria.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs, Senadores, o Sena·
O Sr. Maltrio Bacelar ---::Sr. Presidt:nte, peço a palavra
dor Ronan Tito levantou pontos- de objeção ao patece:r que para discutir. · -. :
· ·
expendi. Em primeiro lugar, quero dizer ao P~enário e~ em
0 SR. PRESIDENTE (Chagàs- Rodrigues) - Concedo
especial, ao Senador Ronan Tito, que, ·em princípio, concordo a palavra a V. Ex~
com a opinião de S. Ex~ Também _penso que determinadas
O SR. MAGNO BACELAR (P.DT -MA. Para discutú.
matérias nãO deveriam tranlitar em regime de urgência. Todavia, o que se tem verifiCado agui 1 pelo exame'das matérias
Sem revisãO dp-_-erador.)- Sr. Presidente, infelizmente exisvotadas, é que pedidos de empréstimos de muniCípios e de tem contrasteS. Õ.o Brasil entre as necessidades dos Estados
estados têm merecido esse tratamento~ Portanto, não vejo e os números 'fHOs da lei citada pelo nobre Senador Ronan
razões para o meu Estado ser discriminado nessas condições.
Tito, que prO-~p.}a preservar" ilão s_6 resoluções desta Çasa
No tocante aos pontos objetivos focalizados peJo Senador
quanto à Lei rfo_-§;338, que dificu~tam, neste momento, a soluRonan Tito, quanto ao mérito do oedido, quero esclarecer ção dos problemas do Estado do Maranhão.
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Devo dizer que sou oposição ao Governo do Estado do
Maranhão, mas ~econheço o mérito do pleito ora examinado
nesta Casa. O Governador Edison_ Lobão_ realmen_te _encon-

trou o Maranhão com suas estradas totalmente dizimadas,
intrafegáveis. E, sendo aquele Estado uma das unidades da_
Federação tipicamente agrícola, temos visto perder-se a produção e aumentarem-se as dificuldades da sua população.
Sr. Presidente, tendo em vista também_ a_ argumentação
do nobre Relator- que são verídicas- de__que a arrecadação
do Estado, através de um grande esforço do Governo para
fiscalizar em todos os sentidos, tem aumentado considerayelmente1 talvez, em uma análise de hoje, se consideratmos
os nUmeres do corrente ano, deixadarri~o" Estado, se não en~
quadrado dentro do que prescreve a lei, muito próximo dela.
Sr. Presidente, como maranhense, como conhecedor pro~
fundo das causas que leva-ram o Góvei"n6' do_ meu Estado
a pleitear esse empréstimo, é que faço um apelO ao nobre
Senador Ronan Tito, a quem todos nós aprendemos a respeitar
nesta Casa. Sobretudo nas questões de comércio externo, de
endiVidamento externo, a sua participaÇão, na-Comissão de
Assuntos Económicos, tem Sido_ marcante .. Se for levantada
a questão- de quorum, essa matéria não poderá ser votada
~jc.
.
. Nesse sentido, o meu apelo é para qUi a matéfia- vÕiie
à Comissão de Economiã~ ~para;-1trrltos, encontrarmos uma
solução conciliatória que atenda ao Goverrio do Estado do
Maranhão; àquela população sofrida, que também faz parte
do Nordeste -ela que se constituiu, durante muito tempo,
no apoio às populações que migravam dos Estados_ menos
favorecídos e que hoje sofreni também as conseqüências da
seca., , .. _ . . .
.
.~,
, . ~ __
. Que_ ..enéontreinós ·uma_solução que atenda tanto ao interesse nacioiial quanto da população do Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Se os Srs.
Líderes solicitarem a··extinção da urgência, a -inatéffa passará
a tramitar na forma regimental, e será ou_vida a comissão
competente.
O Sr. Ronan Tito -

Sr. Presidente, peço a palavra pelà

ordem.

O

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Concedo.
a palavra a V. Ex~
O SR_ RONAN 'fiTO (PMDB .,..- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores, sincera~
mente, acho que a me_lho\ solução para esse problema é empenharmo-nos junto aos_ Líderes para retirar a urgência:Porque
em um período não muito dilat.ado poderíamos comprovar
o ,aumento de arrecadação e fazer outros acertos junto ao
Governo do Maranhão, a fim de se põSsíbilitar a aprova~ão.
Não quero prejudicar o Estado do Maranhão. Sei da
importância desse Estado, não só para o Nordeste, mas para
toda a Federação. Constrange.:me vir aqui obstar um assunto
de tal natureza, mas acho que não podemos fáze~r visúl.grosSa
à lei e principalmente às resoluções do _Senado.
Diria mais: nos termos em que está enqUadrado o pedido
de financiame-nto, ele é ínconstitucioiiãl, porque fere a Emenda n~ 3 do art 4'-' Por isso mesmo, se em um acordo de lideranças
pudermos retirar a urgência e retornar o projeto à tramitação,
haverá possibilidade de conseguirmos um acordo para a apro~
vação do empréstimo.
__,
O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrighes) ·
----=·em discussão a matéria.

Continua
--;.
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O Sr. Au_reo Mello- Sr. Presidente, peço a palavra pela
·
ordem.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo
-a palavra a V. Ex~
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, consultaria a V. Ex~
quantos líderes seriam necessáriqs para a retirada _da urgência
da proposição em pauta?
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Um número, Sr. Senador, que represente a' maioria dos SeoÇtdores;
ou a maioria dos Senadores, independentemente dos líderes.
O SR. EDUARDO SUPLJCY - Seria uma aprovação
pelo Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,- S.im, para
requer-er a extinção da urgência. Mas há outra hipótese: o
assunto não s~r examinado na sessão de hoje, cOirio foi manifestado em plenário; também através de pedido de verifiCaçãõ.
; Se a matéria ·não for aprovada, evide'I)te~ente ficará pre~
judicada, mas os Srs. Líderes poderão se. manjfe:;;tar .sopre
a extinção da urgência .. Se a rnaioria dos líderes for favoráv~l
à exiínção da urgência- e parece-que aqui há líderes.suficien~
tes_ para atingirmos o quorum- a matéria teria a sua urgência
extinta e passaria a ter uma t.ramit~ção ordi11ária.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr . .Prés.idente~· peço a palav~a
pela ordem.

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - -'
a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. EDUARDO S~PUCY (PT·_:_ S.P." Pela ord~m.
Sem revi~ão- do oradol-.)- .Si-. f'ie.sid_eflfe-, c9~Su)~o se.~ _C9m.o_
Líder_ do PT, posso fazer um requerimento nesse ~entido, e.
em haVendo aprovação do Plenário, de comum _a~ordo, pode~
ríamos, então, sustada a urgêncía-, enviar-o projeto pat'a a·
Comissão de Assuntos Ec9Q-Ôqt~cos_?
' ·
··
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• pode
enca!ijínl'tÇtr q req_ueri~ento com a assinat.ur~ de outros líderes
que _se encontrem em plenário.
O Sr. Aure·ó Mello-'- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. Al)RJ!:Ol\1:)!:LLQ (PRN- AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.):-;- Sr .. }?residente, n~Q :P,t,í líd~res em.núme. ro suficiente; por essa razão, acho preferível soliciJar a verifi~
cação 'alVitrada por V. Ex~ _
· _
O SR. PRESIDENTE (Chaga; Rodrigue~) ·_Não haven_do mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em Votação.
-· O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE. (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavr-a V. Ex~

a

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
reviSáo do orador.}- Sr. Presidente, há quorum para a discussão, mas não para a votação. Peço a V. Ex+ que suspenda
·-a votação, para que decidamos o a_ssunto em uma outra sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:___ O nobre
"Parágrafo único._~ O_ representante dos eiiipregaSenador Ronan Tito pediu verificação de votação. Por econo, .dos cxcrcÚá seu mandato pelo prazo que restar aos
mia processual, deixo de proceder à verificação, por ser vjsíVel
demais diretores. E, se diverso o prazo dess.es mandaa ausência de quorum.
tos, pelo que por último. se extinguir".
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
Ora, um diretor de empre~a ,_ nqrmalmente, não Jem um
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
mandato senão aquele que se torna permaneiJ.te, desde que
Discussão~ em turno úniCó, da Redação Fínal ( ofea autoiídade que o elege, o acionista majoritário, no caso
recida pela Comissão Diretora em seu ·Parecer n<> 162, _ o Poder Executivo, define. Enquanto o Poder Executivo avade 1993), do Projeto de Lei do Senado n" 327, ~de 1991,
liar que aquele diretor merece a sua·:confiança, o mandato
de autoria do Senador Fernando Henrique C3rdoso,
continua em vigor. Mas esse é.um caso distinto daquele refeque dispõe sobre a participação dos empregados na
rente .ao diretor representante, ·dos empregados. Nesse caso,
direção das sociedades de economia 11]-ista e empresas
poderá haver uma regulamentação por parte das assembléias
públicas_vinculadas à União.
dos empregados- definindo o prazo de seu mandato. Talvez
Em discussão.
aí houvesse urn_a melhor consideração na redação por parte
da Câmara dos Deputados, prÇ>curando aperfeiçoar tais ques-_
O Sr. Eduardo Supli<;:Y- Sr. Presidente, peço a palavra
tões.
para discutir a matéria.
-Muito obrig_ado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Para discutir, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy ..O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Continua
0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir.
em discussão a redação final. (Pausa.-)
Sem revisão -do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadorés,
._ .. Não havendo quem peça a- palavra, encerro a discussão.
quero ressaltar a importância deste projeto de lei, que dispõe·
Encerrada a discussão, sem emendas ou retificações, a·
sobre a participãç-ão dos empregados na direção d;is sociedades
redação final é considerada·definitivamente aproVada, nos
de economia mista e-empresas públicas vincUladas â União.
termos do art. 324 do Regimento· Interno. - São trabalhadores de quase todas as empresas de econoO projeto vai à Câmara dos Deputados.
· ~
mia mista e empresas públicas, que aguardam a regulamen.
..
É a seguinte a redação finai aprovada:
tação do projeto de lei que, aprovado pelo Senado, vai à
Câmara dos Deputados.
Redação final do Projeto de Lei
Em inúmeras empresas estatais, como a Vale qo Rio
do Senado n' 3-27, de 1991
Doce, a PETROBRÁS e tantas outras, se organizam os trabaDispõe sobre a participação dos empregados na di~
lhadores para a_eleição de seu representante._
.
_'
i'eção
Sôcltidades
ec-oiurin.ia mista e empresas púComo já foi votado na Semana passâ~a - agorª" ~ÚtÍnos,
blicas vincUladas à União. ' '
·
apenas examiilarldo a redação final - , desejo ressft.lt~T que
poderá a Câmara dos DepU.tãdoS_aperfeiçoar esse prbjeto,
porque há pontos que meted~riam melhor-cohSideração do
O Congress,q ~acional deàeia;
Congresso _Nacional.
_
_ __ _
_
_Art. 19 As empresas públicas e as sociedades de ecop.oO primeiro ponto refere-se ·ao parãgrafo único ào a"rt.
rnia mista vinculadas à União manterão, obrigatoriamente,
1", que diz:
r---~ r . em sUàS: diretorias, pelo menos, 1.!-m representante dos respecfívos empregados.
.
"Parágrafo ú-nico'. Éxcluem-Se do disPostO. rieste
Parágrafo úni_co. Excluem-se V-9 di~sto_ peste artigo
artigo as empresas públicas e ás sociedades de economia
as eriipiesas públicas e as sociedades 'de economia· mista vincumista vinculadas aos- Miriistérios Milítares.. '.'ladas aos Ministérios Militares.
-·
Será isso mesmo adequado? Será que uma empresa como
Art. 29 O rêpresentante 'do's empregados será por estes
a EMBRAER, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, deeleitos em assembléia convocada pela direção da empresa
vesse efetivamente estar excluída de ter um diretor represencom-antecedência de trinta dias.
tante dos empregados? Não me parece adequado. Sugiro â
Parágrafo único. Poderão concorrer à eleição todos os
Câmara dos Deputados que corrija essa ·exclusão.
empregados admitidos pela empresa há, pelo menos, cinco
O segundo ponto diz respéito ab art._ 29 , qUe dispõe:
.•
anos.
Art. 3<? A. integração do empregado na direção da em"Art. 2" O representãnte doos enipr~g~dos.s,erá
prés3:Tã-:r-se-á par-a·cargo especificamente criado para tal fim,
por estes eleitn em assembléia- Corivocada pela direção
na c:ondi_ção de diretor representante dos funcionários.
da empresa com antecedência -de 30 dias. H
Art. 49 As empresas públicas e as sociedades de econon1ra mista deverãO criar cargos específicos e_m_- suas diretorias,
Ora, empresas cotno a PETROBRÁS, o-Bancõ-do-Brasil,
n-eceSsários ao cu~ppfl.ritento desta lei.
a Vale do Rio Doce, obviamente têm muitiS--'Unidades, ou
-- Parágrafo úõko. O representante dos empregados exerfiliais e agências; em muitOs- Estados do· território -nacional.
cerá seu mandato pelo prazo que restar aos demais diretores
Uma assembléia convocada pela direção da empresa teria
e, se diverso o prazo desses mandatos, pelo que por último
que ser melhor regulamentada. Quem sabe devesse ser dito:
se extinguir.
· ,·
em assembléia convocada pela direção da empresa que, por
Art. 5!> Os 'direitos, deveres e responsabilidades dos disua vez, marcaria, no~ diversos pontos do território nacional
retores eleitos sob o regime desta lei serão idênticos aos dos
onde haja unidades daquela empresa, uma forma de eleição
demais diretores_das empresas públicas e sCiciedade de econo_
em escrutínio secreto ou algo assim.
· J. •
mia mista.Finalmente, o parágrafo único do art. 4•) reza:
L
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Art. 6~" O Poder Executivo regulã:mellfii=á est-3 -lei no
prazo de noventa dias, dispondo, inclusive, sobre a forma
'
de fiscalização de seu cumprimento.
Art. 7~' Esta lei entra em vigor na-data de sua publicação.
Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário:

Art.

3~'
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Esta lei entra em. vigor na data de sua publi-

cação ..

Art.

4~>

. Revogam-se as disposiÇões em contrário.

·· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está ésgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma bre.ve co~unicação.
·
'O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3:
Discussão, Cm turno supleiitent3f, do -Substitutivo
do Senado do Projeto de Lei da Câmara n9 90, de
1992 (n' 3.019/92, na Casa de origem), que modifica
dispositivos da Lei n'h.494, de ?.de dezembro de 1977,
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para uma breve
estendendo aos alunos de ensino· ·especial .o. direito à comunicação. Sem reyisão do orador.) -Sr.-Presidente, Srs.
participt:tÇão eiil ãtiV'idades de-estágio, tendo.
Senadores, o Presidente da OAB _do Distrito Federal, Esdras
Dantas de Souza, há pouco enviou comunicação.ao ExcelenParecer, sob n' 161, de 1993, da
Comissão Diretora, oferecendo a redação d_o ven- tíssimo Senhor Doutor Itamar Franco, digníssimo Presidente
da República, no sentido de que aquela seccional acaba de
cido.
Em discussão o substitutivo, em turnó suplemen- rec!_!_ber denúncias de qUe o Ministério do Exército determinou
a invasão de domicíliOS de militares na SQN 113 1 Blocos E
tar. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da pal~wra, ' e .H, promovendo arrombamentos, _espancamentos, prisões
· e despejos de mora~ores daquela localidade, sem qualquer
encerro a discussão.
ordem judicial. 1
Ençerrada a diiscusSã~ ~~m apres~h~táç~o de emendas,
·Assim, solicita de Sua ~xcelênd.a, o Presidi::nte,-a gentio SQ.bstitutivo é dado ~orno definitiVain-e-ntê adotado; nós ter- leza de mandar apurar os· fatos, tomando as providências que
mos do_disposto no art. 284 do Regimento, Interno: '
· se fizerem necessárias para coibir tais arbitrariedades que agriA matéria volta à Câ:mara dos_Deputados.
dem os direitos do cidadão.
É a seguinte a matéria aprovada: ·
Aproveito, também, para salientar, Sr. Presidente, conRedação do vencido, para o turno suplementar, do Substi- forme noticia hoje o jonial O Estado de S. Paulo, que "·um
tutivo do Senado ao l'rojeto de Lei da Câmara Ó~'.90, "de -- r::elatórid reservado_ do Banco· Central Chegou à conclusão de
1992 (n' 3.019/02, na C;iea âe 0rigem).' : ' ~
··
·
. que o sistema financeiro brasileiro terá sérios problemas se
a inflação cair"bruscamente par.a menos· .de 15.%.aa mê.s e
Modifica dispositivos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino espe~ ' risco de quebra se a queda for para menos de 10%. A situação
cial o direito à participação em atividades de estágio.
mais frágil é a das instituições do Governo, como o Banco
Central e a Caixa Económica Fed~ral".
O COngresSo Naciórúii Oecreta:
.
.
É necessário, Sr. Presidente, que o Ministro da Fazenda,
Art. I• ó art. i'
§ 1• do art. ~~ da Lei n' 6.494,
Fernando Henrique Cardoso, que, há poucos dias, mencionou
de 7 de dezembro de 1977, passam a vigo~ar com a seguinte
, que há '"aqueles que são sócios da inflaçãO", defina, .Com
redação:
.
· --- -- - .:,-·
-----.. . · clarpza, quais seriam esses sócios e qual será, de fato, a política
9
''Art. 1 A,s pessoas jurídicas ,de DireitQ friy~Qo, . .a 'Ser levada adiante para resolver, em profundidade, o probleos órgãos. da Administração PúbJ,ica, e as In~~ituições .ma' da contenção_ da ·inflação, da· retomada do crescimento,
de Ensino podem aceitar, como estagiários, .os .ahmos . da melhoria da· distribuição .da renda e. do ataque à miséria
regularmente matricuJados em cursos vinculados ao en·
e à pobreza. ·
sino público e particular.
. _. ~1!1. pc:;'ucas ocasiões na História do Brasil, um Ministro
§ 19 Os alunos a que se refere ooeaput deste artigo
da Fazenda te~e tamanha boa vontade· çia pa~te _de todos ~s
devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos
segmentos da sociedade, para_ que haja a colaboração com
de nível superior, profissionalizante de 29 grau, ou escoi:êsj:leito -à cOnSecução de taiS -obje_tivos.
_
las de educação especial.
_Seria 'iinpOrtante que nós, o1n8.íS breve possível, soubés§ 29 O estágio somente poderá verificar-se em
sémos 9s passós dó Ministro da Fazenda, que - acredito
unidades que tenham condições df:: proporcion?-r .expe- . ----:- devãm ser ollsado.s e cridtivos._ O Sr. Fernando Henrique
riência prática.na linha de formação do estagiário,,deÇardo~o, c_o_nr.t<;~.nt.a "9qa vontad~. pÜderi~ conta'r -. Cotjlo
vendo o· aluno estar em condições de realizar o estágio,
sucedeu, em alguma~ o~iõ~s. na His~ória do Brasil --:-:com
segundo o disposto na regulamentação da presente lei.
_1,1_:m clima, inclUsive; de apoio público, que· inuito o ajudaria
§ 3~' Os es"tágiós devem prC?Piciar a complemennessa tarefa. S. Er t'erri as· condições de dizer, com franqueza,
tação do ensino e da aprendizage~ e ser planejados, _quais os sã.cjrjffciQs que Serão de_manda_dos .de cada segmento
executados, acompanhados e avaliados em conformi- . da sociedade.
dade com os currfculos, programas .~ _calendários escoEra. o que tinha a diz~r, Sr. Presiâente.
·
lares.
............,... '". ·-·~· .•. ••"""""" -.:~-· '-' .-.......-....-. .~==-""""""';......----~O SR. PRESIDENTE. (Chagas Rodrigues) - Concedo
Art. 3• ..... " ......................~:•._ .... ~.~-·"'"""·- a palavra ao nobre Senador. Júlio Campo's:
§ l~' Os estágios C_urric_ula_reS§êião desenvolvidos
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia o seguinte
de acordo com o disposto no § 3' ~9 art. 1' desta lei."
discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, os países
Art. 2~' O Poder ExecutivO- regulari:ientará esta lei no
que se situam no privilegiado espaço das nações do Primeiro
orazo de trinta dias, contado da data de sua publicação.
Mundo sempre ·valorizaram a educação, considerando-amesC

eo
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sos provenientes do salário-educação, antes que cheguem ao
mo verdadeira alavanca capaz de atingir, de maneira segura,
seu destino final. o caminho do desenvolvimento. Investir em recursos humanos
Era o que tinh~ ã dizer._ ~u_i!o Obrigã.do. ..
.
. .
mais do que em infra-estrutura fíSica fem sido a estratégia
das grandes potências européias, norte-americiirias-_e Orientais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ródriglles) - Concedo
No Brasil, finalmente, já reconhecemos em nível "teórico __a
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
importância da edUcação. O difícil é observar esse propósito
como prática de governo, pois sempre surgem outras pr"ioriOSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Pronuncia
dades..que se afiguram mais n-obres, porque apresentam retoro seguinte discursei~)_- srJ?reSidente, s'r~s e Sr:s. Selladores,
no político mais Tirie"diato _do ___que a educação ou a saúde,
enquanto o Presidente Itamar Franco desenv:olve extraordia outra prima pobre do sistema.
' · ' · -· '-• 'nário esforço, buscando, ao lado de sua operosa equipe, reatiA situação da educação brasileira, sem exagerO, se cOD.svar a produção e o crescimento da oferta de ~m_pregos, alguns
titui num nó górdio que precisa urgentemente ser desaf~do,
setores insistem em i"~Cüsar _qualquer mínimo sacrifício de
a fim de que o País se volte prioiitariamente-para SeU-desenvoi- . s~s interesses, em favor da indispensável e impreterível r~cuperação da atividade económica do Pa-ís. - --vimento tecnológico e·econômico. No moinento, temos na
área de educação uma rede de problemas graves que se repe-Em abono âessa assertiva, os Sindicatos da Indústria da
tem há -muitas décadas. As dificuldades vão_da pré_-esc_ola
Construção Civil vêm denunciando, desde o começo deste
até o ensino superior, e-nvolVem a rede púbiic3 e a particular,
ano, que o sistema financeiro usualmente não destina, como
eXighido, realmente, uma a~ão contínua que se desenvolva
deveria, os recursos demandados pela área da habitação. Em
_
-- -- - ·
a longo prazo.·
dezembro de 1992, calculava-se que os bancos deixaram de
· Todavia, Sr. Presídente·, não vamos tratar hic et' nuoc ·aplicar cerca de _8. bilhões de dólares no financiamen~o çlas
coriStruções e da aquisiç-ãO-da ~sa-prój}ria.
de problema de tal abrangência~. Por agora, o rioss(, -mt~~SSe
centra-se em questão mais restrita e mais imediata; éapaz,
As instituições financeiras, comumente, alegam que as
todavia, de acarretar grandes prejuízos ao sistema. Trata-se,
aplicações em caderneta de poupanÇa sofreram urit deCréscimo
Sr. Presidente, do tortuoso e longo caminho por_ que passa ·estimaao em 15 bilh9es de dplâr~,:no péríodci de março de
1990 a novembro de 1992. Com essa queda, os bancos, na
o salário-educação, ·de_sde o instante em que o dinheiro_sai
ve!~ad~, estariam investindo aCima da quota obrigatória de
das empresas até chegar à escola. _
Conforrrie aSseverou o Ministro da Educação; ·à Folha
65 porcento dos depósitos, isentando-se, pottanto, de recolher
de S.· Paulo, em notícia divulgada no dia primeiro- de abril . ao _Banco Central, para obter como remuneração apenas a
deste ano, o dinheiro percorre uma complexa trajetória buro- · 'cotreção monetáriá, a diferença que julgam-inexistente.
crática, em que vai perdendo seu valor, afingiq.do o rombo
Essa conclusão deriva do seguinte raciocínio: se na órbita
anual de 400 milhões de dólares .. O ':passeio>.' C()mpletc;- que . -pr:fvada o maior estabelecimento bancário- detinha, em 15 de
é percorrido pelo salário-educação.até_chegar às escolas com- -.março de 1990, .s- billiões e _meio de dólares em depósitos
de poupança, e se. hoje esse _saldo. não passa de 2 bilhões
preende sete _etapas.
Inicialmente, a empresa paga o salário-educação; que
e meio de dólares, o fato de atualmente a carteira de empréstimos atingir 2 Qilhões e 800 milhÇJ_es de dOtare~ ÍO)pÜrta em
corresponde a 2,5% de sua folha de pagamento, ao INSS,
que os financiarrientos ultrapassam· ci limite, que seria _eX{gíVef, -onde permanece em média 30._ dias._ s_egU.e, depois, para 9
Ministério da Educação, que, por sua vez, mantém o dinhe:irC?
de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. . ...
.
.
durante dez dias nos cofres do Tesouro Nacional. Em seguida,·
De forma oposta, os Sindicatos sustentam a vigênciã e a contribuição volta ao Ministério da Educação, qUe o repassa
supremàcia das âisposições da Lei ri• 4.380, de 1964. e defen,.
às secretarias estaduais. Por fim,·as secretarias estaduais trarisdem que os valores captados pelas cadernetas sejam r1a sua
integralidade investidos na habitação, com juros máXimos de
ferem os recursos aos Municípios. Em razâo.dessa'dantesca
10 pof-cento ao-:ano e taxas restritas112 por cento ao ano.
trajetória, as perdas são muitas.
Conforme a denúricia, os bancos _estão cobrando juros de
O empte-sàr'io fein ·dóiS=canliO.hOS paraPag'ai- o salário-e18 a 30 por cento ao ano, enquanto-o poUpador percebe tão-soducação: pelo Banco do Brasir ou através de guia do INSS.
a remuneração de 6 por cento ao ano._
a· dinheiro que vem do INSS _chega em média com '30 -dias menteAlém
disso, os agentes financeiros adicionam aos valores
de atraso e, o que é piOr,-sem cOheção. DepoiS qi.iê õ dinlie'iro
financiados as importâncias correspondentes aos débitos do
chega ao Ministérió--=da Educàção, ele fiCa paradO Por 10 ~ias,
Fundo de Compensação de Variações Salariais- FCVS, sob
sem correção, no" TeSourO e, 'apenas dépo'i.S, -voita a,á Minis- · o argumento d~ que, se o Governo_ não-lhes paga, é justo
têfiõ: De ·ac~i'do Co~ a opinião do pl-9priO Ministro &i;un1io
que essas divisas -sejam contabilizadas no ativo de seus baHingel, tamb~m na en1f!.!ga -_do c;liphei.r9 -à.s seçr:etarfaS eStalanços,
duais novo_s problemas surgem. Assim, mesmo· núm ·cálculo
· Sustentam, finalmente, a ·posição de que, _se os _bancos
aproximado em relação a todo o· pr~cesso; pode-se eStimar
desviaram para outra finalidade os recursos das cadernetas,
uma perda de 3TlnilhõiS-de dólares por mês 1 o~ ~eJa-, prãtica~
atenderam à neCessidade de se defender do Estado, com a
mente 40U milhões de dólares por ano, importância que daria
sua "f!.sdrúxula legislação" do Sistema Financeiro HabJJapara ·sustentar mais de 1 milhão de estudantes.
cional. "Para que as instituições privadas passem a operar
Sr. Presidente, reconhecendo o absurdo desse processo,
com juros sociais. precisam ter outras operações, com juros.
o próprio Ministro da Educação- t:riou ·uma Comissão para
maiores, para na média haver algum retorno".
avaliar com exatidão todas essas perdas.
O tema em análise, sempre relevante desde a criação
Srs.__Senadores, a Câmara do.s Deputados·~provou a Lei
das ·cad_ernetas "de poupança para financiamentos habitaciode Dire_trizes e Bases d3 Educação e o Proje_to tramita agora
nais, continua merecendo a atenção preocupada do Congresso
no Senado. Trata-se, portanto, de uma boa oportunidade para
Nacional, não ~pela importância da política habitacional
modificar-se tOda essa longa e dispersiva trajetória dos recurno desenvolvim~p.to nacional, mas também pela permanente
1

'
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i_fPOr cento ao anÕ, já que o poupador reçebe soiDe:p.ie 6
controvérsia que caracteriza ás relaÇõeS entre po_~_padores,
p_or·-cento ao ano. Nesse sentidoz é necessária a i:evíSã-o dos
agentes de poupança e empréstimo, construtores e_ tomadores
de empréstimos habitacionais.
· ·
ContrãiOs já pactuados, visando ajustá-lc:?s à resolução dos
Originalmente vincUlados em sua totalidade à construção - altos níveis de_ inadimplência e desistência, que não interessam, enfim, a mutuários, construtores ou agentes.
habitaciórial, os recursos depositados em cadernetas ·de pouAdemais, deve ser adotada uma efetiva racionalização
pança foram parcialmente libeiados para outras fmalidades,
mantendo-se o nível mínimo exigido aos agentes de poupança
nas práticils de construção civil, com inventividade e alta propara uso efetiVo daqueles re_cursos· na área--de_ habitações,
dll:~~vida9-e~ maxim~z;ando a oferta de unidades habit~c_ionais
o que, historicamente, permitiu uíri fluxO' de recursos· ã.decj_ii3.~
e priorizando o atendimento às populações de baixa renda.
Finalmente, deve ser promovido o res_gate da _credibido à _demanda, traduzindo-se numa oferta de habitaÇões il
preços e prazos de financiãmento compatíveis ccõrrl as- Possibilidade da "Caderneta, com9 Jn~~nirn,ento_ de poupanÇa, Visando
lidades dos mutuários.
-· ·
:
a recupe-rar os altos níveis de depósitos já verificados no passado. O uso desses recursos deve nortear toda uma urgente
A deteriori2:ação do s·istema FinaD.ceírC) da -Habitação,
polífícii- habitacional, enquanto. problemas menores, como a
com a extinção do BNH e 3. prOiifúação de normas e regulamentos díspares e conflitantes, ocasionou uma distorção s-ignid!~cussão do FCVS, 5!-evem merecer soluções defj.ilí~vas, m·as
posterioies; na formulação de_ talpol~tica.
ficativa rio flUxo de recursos para- refinanciamento e elevou
Seja cdhlo foi, o Bãnco Ceiitral, por determinaç-ão- do
o déficit habitacional brasileiro, cuja compensação só poderia
ser feita com a firme ação de compatibilização entre valores
Presidente Itamar Franco, acaba de definir a QuOta de cada
estabelecimento bancário privado, a ser destinada aos finanfinanciados, formas de correção das_ prestações e possibilidamentos para a compra de imóveis-. Apesar dissO,- a Câmara
dades de pagamento pelos usuários, ao lado de uma canaliBrasileira da Indústria da Construção - CBIC há Pouco ofere. zação adicíónal de recursos· para o setor.
~u iep_resentação à Procur~doria..:Geral da República, a fim
Não só issó nãó acOntêéeu, Como também um fã.to adiciode proibir que as instituições finariceiras continuem desVütiido
nal veio impactar- negatiVã.ffierite_' o já desgastado ceriário d3.
co.nstrução habitacional.
· ··
os recursos-das cadernetas; próprias da construção de habitações, para finalidades de menor importância social.
O nível de recUrsOs depositados em cadernetas de poupança, historicamente estável-em valores reais, sofreu, desde
Era o _qu_e_ t~nhamos a dizer.
março de 1990, como vimOs, uma significãt1v-a quéodã~ _O_ nível
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
atual desses recursos é inferior a 60 por cento do montante
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
existente naquela data, o que, indubitavelmente, é um impacto
O SR. NELSON WEDEKIN _(PDT - SC- Pronuncia o
negativo sobre a oferta ~e_ r.ec~rsos para_a áre-~ h_a_bitacional.
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sfl's e Srs.$enadore_s,
Essa redução ocasionou uma total indisponibilidade de
dinheiro novo para financiamentos, já ·que os agentes de POU- -historicamente, a agricultura brasileira tem sido uma ativiP,ªc:;lc;
económica de alto risco. O agriCUltor está sujeito aO -fisco
pança, tendo atingido o nível de empréstimos preferiram cado clima, ao risCO das pragas, ao risco dos preços baixos e
nalizar o saldo para empréstiin-os de maior re ltabilidade, em
ao rlsCó da inflação, que provoca uma alta exagerada do valor
outros setores da economia.
dos empréstimos contraídos. Quando acontece de esses riscos
Com a redução dOs v3.1ores de depósito .• Os níveis de
seu uso em financÜLmentoS habitacionais já estr. vatn: atendidos · se _conjugarem, o resultado é um só: l'rejuízo alto e, depen_dendo da saúde financeira do agricultor, até a alienação dos
ou ultrapassados pelos _agentes de poupança e_ empréstimo,
seus bens para honrar os compromissos finànceirOs assumidOs.
não havendo interesse_ e:in"'destinar recursos a n0vos projetas.
- O máíor gnlhão imposto ao-agricultOr, sem dúVida a·lguFiscalizados pelo BancO Central do Brasil, que COnfirma -terem
ma, é o da correção monetária que incide sobre os emprésos agentes çle poupança e ~mpréstimo atingido mais do 4obro
timos. Normalmente, os créditos agrícolas são gravacJos com
_do limite mínimo exigido, esses agentes resumeni Sua· àtuáçãÓ
a correção monetária plena e juros que variam de 6 a 12%
em manter o nível de 65 por cento, uma vez que os recursos
ao ano, dependendo ~a cultura a que se destina e da classifinão utilizados, abaixo desse nível, são recolhidos ao Banco
cação atribuída ao produtor: pequeno, médio ou gr3:nde. Essa
Centrai, sem outra rcrimneração- que a correção monetária.
correção sufoca de tal modo o agri,çultor que alguns Superiores
AdíCionã.lmente, e com justifiCação aceita (iek) próprio Banco
Tribunais de Justiça nos Estados já concederam liminares em
Cehttal, de que a contabilização do Fundo de ComPensação
ações, considerando ilegais a cobrança da correção mon.et~tiil
de Variações Salariais comp.ativo, enquantO débit9 ~9-:<Jover
nos ernpréStiniOS :igrlcolas. Para se ter uma idéia do que repreno, é justa-e legal, os agentes de poupança incluem os montansenta o acréscimo proveniente da correção morietária sobre
tes do FCVS -no -tOtaf-dC recuisoS--que compõem o citado
um empréstimo, considerando-se urna inflação constante de
nível.
26% ao nlê~~ o valor inicial é mu}tiplicado por 8, num prazo
Assim, o quadro vigente na área habitacional é altamente
de nove meses. Se esse piazo for dilatado para doze meses,
preocupante, por seus múltiplos impactos na área soCial, na
()_ Y!llOr atualizado representará dezesseis veze's o montante
geração de empregos e no agravamento do quadro recessivo
inicial. Torno a repetir, esses são valores em que se inciui
nacional.
apenas a corréção monetária;-deles não fazem parte os juros.
Para combater tal cenário,- uiri-cOnfun-to-ài n:leàidas deve
Para que um investimentO- agrícola· pOssa ser suficiente
ser implementado, visando reverter a situaçãoodesbalanceada
pafa-n!embolsar com lucro um empréstimo nesses parâmetros,
de oferta e _demanda de habitações no País.
não poderiam ocorrer adversidades sérias durante o plantio
Prímeiramente, a revisão das políticas e práticas cte finane a colheita: o clima precisaria ser regular, sem intemJ>éii.es,
ciamento habitaciõiiãl com _jUros- reais efetivamerite baixos,
as pragas não ·poderiam atacar as plantações, o preço de venda
que redundem em prestações acessíveiS aos mutuáriOs·.
dos prOdutos teria que ser compensatório. Na prática, entreHoje, devemos enfatizai, os -recursos ·são ofertaãos a 18
tanto, isso quase nunca acontece. Quando a colheita é boa,
por cento ao ano, quando deveriam sê-lo na faixa de 10 a

Junho de 1993

DIÁRIO DO CONCRESSO'NA.ClONAL (Seção II)

os preços ficam b3.ixôs; os preços sobem qUando a produtividade é baixa e a colheita ruim.
É por essas agruras. que estão pasSarido agora muitos

agricultores por esse Brasil afora. Chamo atenção especial
para o que acbntece no Estado de Santa CataH.na: de acordo
com notícias publicadas recentemente pelos jornais A Notícia
e Diário Catarinense, os agricultores dos municípíós de Turvo,
Nova Veneza, Forquilhinha, Guaramírim, Massaranduba e
Joinville estão em dificuldade, pois suas plantações foram
atingidas por perdas que variam de 15 a 30% da colheita,
em razão da chuva, que caiu com abundância e na hora errada,
e em razão da praga Brusone, que atacou os arroz-aís da região
em que se utilizaram sementes geneticamente melhoradas.
Não deixa de ser uma grande ironia, Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Senadores, que jÚsto as sementes destinadas a
gerar um aumento da produtividade tenham produzido plantações mais suscetíveis a esse fungo.
Em Nova Trento, a preocUpação dos fumicultores é com
a maneira de pagar as máquinas adquiridas com-empréstimos
do Banco· do Brasil. De acordo com os contratos assinados,
os financiãmentos· deveriam ser quitados em quatro parcelas
anuais reajustadas pela TR, mais juros de 11%. Entretanto,
como o preço do fumo está muito baixo, os agricultores não
têm dinheiro suficiente para pagar seus débitos. A sugestão
que se lhes dá é de renegociarem com o Banco os prazos
do pagamento. Essa medida, entretanto, é apenas um paliativo
momentâneo, de vez que transfere o problema para o futuro;
quando chegar a nova data de pagamento, o débito estará
maior ainda, por ter sido novamente atualizado. -Até lá, o
agricultor terá que contar com uma melhoria da produtividade
e com um aumento dos preços· do fumo.
I?~ tempos em tempos, quando um_ set_()r ~&!ícol~ passa
pordtflculdades, o problema dos financiamentos volta à baila.
E a tecla é sempre a mesma~ os empréstimos CoirigídÕs monetariamente, seja por que índice for, são impagáveis.
A situação é tão séria que, há pouco mais de 10 anos,
de acordo com José António Barros Munhoz, Secretário de
Agricultura e Abastecimento .do Estado de São Paulo, o montante dos recursos colocados à disposição -do setor era de
US$17 bilhões; hoje lhe são destinadosUS$6 bilhões e,ainda
assim, sobra dinheiro nos bancos. Não _é que os agricultores
estejam de tal modo capitalizados que possam prescindir dos
empréstimos governamentais; eles têm medo de não conseguir
pagá-los com a safra e ter de vender suas mácjulõaS -e ·até
suas propriedades para saldá-los_.
Para contornar esse problema, creio que o GovernO Federal já acenou com unta solução bem factível e bem aceita
pelos agricultores: é a equivalência dos créditos agrícolas em
produto. Essa proposta foi encampada peJo F6rurri Nacional
dos Secretárfos de Agricultura e Reforma Agrária e levada
ao Governo Federal, que a acatou e a incluiu no plano de
governo anunciado alguns dias atrás. Por essa fórmula, o agricultor que tomou empréstimo para plantar, por exemplo, duzentas sacas de milho, paga-rá ao Banco o equivalente a duzentas sacas de milho, acrescido de uma pequena quantidade
destinada a um fundo de equalização,' que terá por finalidade
repor a diferença entre o valor do produto c o valor do empréstimo.
A meu ver, Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Senadores, nas circunstâncias atuais, essa é a melhor soluçãO para
o problema do crédito agrícola, pois, além de tornar os débitos
pagáveis, proporcionará maior tranqüilidade ao produtor para
plantar e investir. Estou também convencido de que essa medi-
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da será um passo muito importante ~para se cOnse-guirem safras
agrícolas sempre maiores e colaborará enormemente para o
soerguimento da agricultura brasileira. Com isso, o Banco
do Brasil, principal agente financiador do sctor agrícola no
País, estará também, conforme disse o seu presidente Alcir
Calliari, cumprindo a sua missão maior de fomentador da
produção e não de algOz do produtor.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Cãmpelo.0 SR. VALl\UR CAMPELO (PTB ..::_D-F. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
a oficialJzação do Encontro Mundial da Juventude, na semana
passada, pelo Presidente da República em exercício, Deputado Inocêncio de Oliveira, irá colocar o Brasil na vanguarda
dos_ moyimentos de jovens em Prol das questões ligadas ao
meio ambiente e à busca de melhor qualidade de vida para
a população mundial.
De 21 a 28 de novembro, Brasüia vai se transfõrniar
na capital juvenil de cerca· de 70 nações que se farão" representar no evento, com a participação__estimada de perto_ de
500 jovens líderes dos países signatários da Agenda 21 da
Juventude. Durante sete dias, estarão sendo debatidos assuntos de grande relevância ambiental, sinalizando para ações
concretas na defesa de uma integração harmoniosa do homem
com a natureza que o circunda.
A participação dos jovens em causas relativas ao meio
ambien~e está referendada -~m _um d9s princípfos da Agenda
21 da Juventude, documento elaborado no Fórum Global da
Juventude, que transcorreu paralelamente à Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente,
no Rio de Janeiro, em _junho dO ano passadõ. Diz o princípio:
~'Devem ser mobilizados a criatividade, os ideais e o valor
dos jovens do mundo para forjar uma aliança mundial orientada para obter o desenvolvimento e assegurar um futuro
melhor para todos."
Portanto, Sr. Presidente, o Brasil está emprestando o
necessário_ apoio do seu Governo para a implementação de
ações derivadas do~ compromissos assumidos na EC0-92~ A
medida assume singular importância, notadamente porque se
comemora no próximo sábado, 5 de junho, o Dia Mundial
do Meio Ambiente.
O Encontro Mundial da Juventude vem se somar a outras
iniciatiVaS já realizadas pelos jovenS do mundo inteiro, neste
final de milénio, como a Convenção dos Jovens sobre Direitos
Humanos, em Paris, agosto de 1989; Nações Unidas da Juventude, na Índia, agos~o de 1990; Cúpula Mundial para as Crianças· e Criação da Coalizão para Crianças da Terra, nos Estados
Unidos, setembro de 1991; Conferência Internacional das Nações Unidas da Juventude, em Moscou, agosto de 1992; Trem
da Terra, Estados Unidos, setembro de 1992, entre outros.
Em todoS esses ·eventos, o Brasil teve representação.
Entre a participação de nossos jovens representãntes,
destaca-se a atuação de Marcelo Senise, que foi embaixador
do Brasil junto ao Fórum Glo6al da Juventude. Devido à
sua brilhante participação, foi ele escolhido uma das principais
lideranças jovens do_mundo todo.
_ _ __
Deve-se grande parte, ao empenho e dedicação de Marcelo Senise a realização desse Encontro em Brasília. Trabalhando junto às lideranças parlamentares e ao Governo Federal, este jovem empreendedor vem formando consciências
para a questão ecológica e despertando lideranças jovens para
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atU.arem junto a diferentes segmentos da sociedade. Por meio

de sua decisiva atilação, t~m-s~ mantido um -canal permanente
de diálogo entre Governo e socledade civil, na busca de ações
inte'gradas que levem à formulação de alternativas para o
enfientamento das questões ligadas ao -desenvolvimeQto autosustentado.
Tendo como objetivo primordial avãliir a aplicação dos
princípios acordados na Agenda 21 da Juventude, este Encon-

tro visa também a produzir resultados práticos que possam
ser viabilizados por meio da implantação de ações permanentes, bem como da JQnnulaç#o _de _govas ações integradas,

obtidas com a troca de experiências- soclãls, -tecnológicas e
ambientais.
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Para que resultados concretos seJam alcançadOs, é preciso
aglutinar diferentes- forças sociais e institiiciõüais. É consenso
hoje que, para se obter a garantia da manutenção da vida
no planeta, é neCessário promover a revisão de valores e coriceitos ligados ao relacionamento do homem com a natureza,
bem como acelerar a mudança de hábitos e comportamentOS,
de forma a se estabelecer um grande p~cto entre culturas,
nações, crenças religiosas, governos e sp_ciedãdes civis.
Por isso, formar lideranças jovens que difundam por diferentes meios a consciência para o-desenvolvim(mto das nações
e para a feliCidade dos povos é também um dos obje_tivos
do Encontro.
.
Para se ter uma idiia- dos- temãs a-serem diScutidos no
Encontro, vamos alinhar os pontos centrais do ternário: disparidades entre países riCos~ pObres; transferência de tecnologia;
problemas da atmosfer.a; diversidade biológica; ocupação e
uso das florestas; oceanos e águas costeiras; e o perigO dos
resíduos tóxicos.
Sr. Presidente, Srs. S~nadOres~--a mObíiTiaçãO ·dos joVens
brasileiros para a discussão dos problemas ambientais e do
desenvolvimento do PaíS é-tarefa que não pode ser ignorada,
nem sequer postergada. Com 30% da áreª' mundial de florestas
tropicais, o Brasil se destaca como repositório-de-grahde parte
da biodiversidade do planeta. Metade da biodiversidade se
encontra na América Latina. Por nâo disporem da tecnologia
apropriada para uma exploração racional, nem de r_ecursos
Suficient~s para- a preservação dessa imensa riqueza, muitos
desses países assistem à destruição indiscriminada do meio
ambiente, revelada em índices alarmantes.
Estima-se que, a cada ano, estejam sendo destruídos
204.000 quilómetros quadrados de áreas verdes, espaço equivalente ao território do ReiilO Unido. Por dia, são derrubados
560 quilómetros quadrados de mata. Por hora, 23 qUilóinetroS
quadrados, o que dá, a cada minuto, uma perda equivalente
à área de um campo de futeboL Cálculos pessimistas prevêem
que, a persistir esse ritmo de destruição, as florestas tropicais
terão desaparecido em apenas três décadas. ·
· ~·
Mas não é apenas a percepção dos efeitos do desmatamento no globo terrestre, ou da injeção de poluentes na atmosfera e de detritos industriais nas águas _:_ esses últiinoS ·provocados pelas nações mais desenvolvidas- que'deve preOcupar
o homem moderno. São igualmente preocupantes, se Se busca
uma desejáVel qualidade de vida, -o-cresC1mérftó- da miséria
nas populações do mundo todO, a alta incidência de endemias
nos países ainda não desenvolvidos, bem como o aumento
permanente das taxas de desemprego. E- ne-fihuma estatística
a esse respeito é tranqUilizadora. -A realidade da América
Latina é, ao contrário, alarmante. Estinla-se-que-61 niilhões
de pessoas vivam em condições de pobreza extrema nessa
região. Dessas, metade encontra-se no Brasil. Dados do UNI-

CEF mostram que, dos_12 milhões de criànças que nascem
anualmente, 700 mil morrem antes de completar um ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não mudaremos essa dura
iealídade sem a participã.ção dos jovens, não apenas porque
serão eles os dirigentes de amanhã, mas, sobretudo, porque
constituem o repositório dos ideais, sonhos _e_ expectativas
do porvir. Para -se reverter o quadro atual da relação do homem com a natureza e da própria relação dos homens entre
si, é preciso mais do que sonhos. É preciso mesmo alimentar
utopias, para projetar as realizações para além do que supomos possível. Quem sabe, assim, o que se obtiver esteja,
ao menos, no patamar do satisfatório.
Na qualidade de integrante do Conselho Curador do Encontro, tenho diligenciado para que o evento obtenha os melhores resultados. Gostaria de conçlamar os companheiros
do senado Federal, da Câmara dos Deputados, as autoridades
dos diversos órgãos do Poder Executivo ligados à questão
ambiental, entidades civis de defesa_ecológica e todos àqueles
que estão comprometidos com uma melhor qualidade de vida
em nosso planeta a cerrarem fileiras em prol da realização
desse Encontro Mundial da Juventude, em Brasi1ia. Tenho
notfcias que, fió âmbito do Distrito Federal, o Governador
Joaquim Roriz emprestará formalmente o apoio do governo
local à realização do u..nclave, em solenidade marcada para
o próximo dia 7 de junho, no Palácio dÔ Buriti.
O trabalho dos jovens organizadores do Encontro tem
sido intenso, servirido mesmo de exemplo da força de vontade
da juventude. Tenho acompanhado o extremo esforço que
esses moços, sob a liderança de Marcelo Senise, vêm desenvolvendo com vistas a esse ideal e reitero meu pedido de apoio
a essa iniciativa de preservação de nossa morada no Universo.
Encerro este breve pronunciamento esperando que o Encontro Mundial da Juventude logre resgatar uma parte, por
pequena que seja, da grande dívida que nós, aduitos de hoje,
temos acumulado para com as gerações vindouras, às quais
estamos deixando um legado pouco grandioso, no que tange
à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento harmonioso das nações!
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de eme:Odas ao
Projeto de Resolução n" 43, de 1993, de autoria do Senador
Valmir Cainpelo, que modifica os artS. 77 e 107 do Regimento
Interno do Senado Federal.
O Projeto não recebeu emendas e será despachado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão
Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência vai encerrar Os trabalhos, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÁO N9 46, DE 1993
(Em regime de urgência nos te.rmós -do ·
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolução n~
46, de 1993, qUe autoriza o Govern-o do Estado do Maranhão
a contratar operação de crédito junto à Financiad~ra de Estudos e Projetas- FINEP, no valor de dezenove bilhões, se~e-
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centos e setenta e seis milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros e cinqüenta e três centavos, para financiamento do Projeto Programa de Consolidação_do Sistema
Rodoviário do Maranhão.

-2REQUERIMENTO N' 515, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art, 281 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n" 515, de
1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos do art.
58 da Constituição Federal, in fine, combinado com os arts.
71 e 74, a, e 78 do Regimento Interno, a criação de uma
Comissão Especial, composta de 9 membros titulares e 5 suplentes, para, no prazo de 90 dias, estudar a problemática
vinculada ao Programa Calha Norte.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer·
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)
ATA DA 75• SESSÃO, REALIZADA
EM 3 DE MAIO DE 1993
Publicada no DCN (Seção II), de 4-5-93)
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RETIFICAÇÕES
Na página n' 3907, I• coluna, no Requerimento n" 423/93,
Onde se lê:_.
. .. dos dias 11/1,3, 4, 5, 12,.15, 19, 25,26/2, 2, 3, 5, 8, ...
Leia-se: do~ dias 1111, I, 3, 4, 5, 12, 19, 25, 26/2, I, 3, :S,
8, ...
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 55, DE 1993
-A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
-competência regimental, e consíderando a Decisão n"' 83/93,
do Tribunal de Contas da União, adQtada pelo Plenário na
Sessão de 24-3--93, rçlativamente ao Processo n"'
TC-020. 794/90·8 resolve:
Art. I' Fica suprimido o § 7' do art. 100 do Ato da
Comissão Diretora n' 31, de 1987.
Art. 29 Este Ato entra em vigOr na- data de sUa publicação.
_Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO, especialmente o Ato da Comissão Diretora n~ 34, de 1987.
Sala da Comissão Diretora, 1~de junho de 1993. -Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júlio Campos- Nelson Wedekin- Nabor Júnior.

República Federativa do Brasil
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DIÁRIO

SEÇÃO 11
ANO XLVIII- N• 96

BRASíLIA - DF

SÁBADO, 5 DE JUNHO DÉ 1993

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1993
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jovem Pira Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta: · · ·
-Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 96, de 9 de marÇo de 1990, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Jovem Pira Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão_ sonora em freqüência modulada, na
cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• I, DE 1993-CN
Altera a Resolução n• 1, de 1991-CN, que dispõe sobre a Comissão Mista Permanente
a que se refere o § I• do art. 166 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' A Resolução n• 1, de 1991-CN, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 39

A Comissãó-cOIDpõe-se de 84 (oitenta e quatro) membros titulares, sendo

63 (sessenta e três) Deputados e 21 (vinte e um) Senadores.
§ 1• Os suplentes serão em número de 28 (vinte e oito), sendo 21 (vinte e um)
Deputados e 7 (sete) Senadores.
.
§ 2' Com exceção do Presidente, cada membro titular da Comissão será membro
efetivo de duas das subcomissões ·temáticas de que. trata o art. 21 desta Resolução, excluída
a subcomissão referida no seu §
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l~!!!!~!!!!~~!!~!!~!!!!!!~~~!!~~!!~~,~:·~·~'~··:·~,»~ü~·~··~·~~~'"!2~~iJt,~~~~~~~~~~~..
EXPEDmNTE

.. a!ln'JIO ORAP!CC DO SI!N'AilO Pml!llAL

DIAIUO DO·aiN-HACX»fAL

MANOEL VILELA OE MAOALHÃES
Diretor.Oua1 do'Sua'do'Pecterál
AGACIEL UA SILVA ·MI'!A
Dire~«~avo

CARLIJS HOMERO VIEIRA SINA

Diretar Adaiailtratzwo
WI~CAIU.OIS'ItASII!l5

s-.tAI ......w ............... _ _ _ ,

Diraw.laOimü
fi:.OIUAN AUGtlSI'O'c:llmNHO'MADROOA
Dlr••·~

------··C.S.'IIUIOO,OD

Art. 5' .................................................................................................... .
§ 2.,..

Q_ mandato_ da Comissão se encerrará com a instalação da Comissão subse-

qüente.

'·

'

••••••••••••••• ·~· •• .: •••••••••• -- -~- ~- -~ ••••• ~- . . . . . . . . . . . . .~- •••••••••••• -••••••••••••••••••••••••• ·-. ~ •• ·-· •••• ! ••

Art. 15. ·cada Parlamentar poderá apresentar, a qualquer título, até 50 (cinqüenta)
emendas, excluídas as previstas no inciso II do art. 16.
Art. 16. . ................................................................ - .............................. .
§ 3' O parecer preliminar será apresentado pelo Relator-Geral do Projeto de Lei
Orçamentária Anual até o quinto dia do prazo final estabelecido para apresentação de emendas
e votado, na Conlissão/nos ciilco_dias que se seguirem.

Art. 18.

._. .............- .......................................... --...................... ~ ........... .

I - .....................................................................................: ...............- .....
I I - ................. - ..............................................................................._.......
a) ............................................................................................................

b) até dez dias para apresentação do parecer preliminar, perante a Comissão; a
partir do recebimento;
c) até cinco dias para votação do parecer preliminar pela Comissão, a·partir da
sua apresentação;

d) vinte dias pára a apresentação de emendas perante a Comissão, a contar da
distribuição de avulsos;
·
e) até dez dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir
do encerramento do prazo para sua apresentação;
f) até quarenta dias para conclusão da votação dos pareceres parciais, setoriais e
final pela Comissão;
.
....
g) até, vinte dias para a sistematização do parecer final sobre o projeto e as emendas,
e encaminhamento do parecer final consolidado ã Mesa do Congresso Nacional.

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

·~ ~--

-·--

~-.

·-··· ................ _........

Art. 29 Acrescente-se um artigo, a ser numerado como 16 renumerando-se os demais, com a
seguinte redação:

"Art. 16.

Poderão ser também apresentadas Emendas Coletivas, cuja iniciativa

caberá:
I - ãs Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
relativas às matéria$ que lhes sejam pertinentes regimentalmente, devidamente acompanhadas
da Ata das reunião em que as mesmas foram deliberadas, até o limite de 3 (três) emendas
por Comis~ão Permanente;

.
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11 -aos Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional~ que será enca-

beçadas por seus líderes e assinadas pela maioria absoluta das respectivas bancadas, na proporção de 1 (uma) emenda para cada grupo de 10 (dez) Parlamentares ou fraçáo, garantido
o mínimo de 1 (uma) emenda por Partido;
III - a Parlamentares que representem um terço da bancada do respectivo Estado
no Congresso Nacional e totalizaem no mínimo 5 (cinco) subscritores, sobre projetes de
interesse estadual, podendo cada parlamentar encabeçar até 3 (três) emendas."
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de suá publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
·
_
.
Senado Federal, 3 de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, HumbeJ1q ~'Ícl'~a, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 48, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de JoinviUe -

SC, a contratar operação de crédito

junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SIA -

BADESC, no valor

total de Cr$11.660.338.138,60 (onze bilhões, seiscentos e sessenta milhões, trezentos e trinta

e oito mil, cento e trinta e oito cruzeiros e sessenta centavos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Joinville - SC 'autorizada, nos termos da Resolução n'
36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação .de crédito Junto ao Banco âe Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC.
· ·
·
·.
·.
Art. 2' As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes: .
.
a) valor pretendido: Cr$11.660.338.138,60, equivalente a US$581,215.14 em 1•-3-93;
b) prazo para desembolso dos recursos: após aprovaÇão do Senado Federal;
c) juros: 10,5% a.a.;
·
·
d) taxa de administração: 1,5%. a.a.;
e) garantia: ICMS;
!) destinação dos recursos: execução de obras de infra-estrutura urbana;
g) condições de pagamento:- do principal: em 96 (noventa e seis) parcelas mensais, com carência
de 12 (doze) meses.
Art. 39 A autorização de que trata esta Resolução será exercida no prazo de 270 (duzentos
e setenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 108• SESSÃO, EM 4 DE JUNH(fbE

1993
1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1 - Parecer

Refereriie- â segulnte matéria:
-Emendas da Câmara dos Deputados; ao Projeto de
_Lei dO Senado'tt 410/91, que restabelece o incentivo fiscal
que menciona e dá outras providências .

. 1.2.2- Comuili"'!ção
"-Do Líder do PSDB, indicando o Senador Almir Gabriel para a Vice-Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.
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1.2.3- Oficio
- N~' 25/93~ do Presidente da Corriissão de Assuntos
Econômicos, comunicando a aprovação- das Emendas n"""
1 a 4, oferecidas pela Câmara dos Deputados, ao Projeto
de Lei no;> 410/91 de autoria dos Senadores Pedro Simon
e Dario Pereira, que restabelece o incentiVo- fisCaCQüemenciona e dá outras providências.
I.2A- Comunicações da Presidência

--; Abertura de prazo de 5 dias úteis para interposição
de r~urso, por um décimo da composição da Casa, p!lra
que as Emendas da Câmara ao P.rojeto de Lei do Senàdq_
n' 410/91, sejam apreciadas pelo Plenário.
-Recebimento do Ofício n' 251/93, na origem, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando a complementação dos documentos necessários à 'instrUção_ do_
Ofício n' S/45, de 1993.
1.2.5 - Requerimento
- N' 546/93, do Senador Marco Maciel, solicitando licença dos trabalhos da Casa, no dia 4 do corrente. VoQlç~o
adiada por falta de quorum.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR NABO R JÚNIOR- Críticas ao Projeto
de Lei da Câmara n., 106/92, eri:t tramitação no Senádo,
dispondo sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências.
SENADOR ELCIO ALVARES -A situação da saúde no BrasiL Gravidade do problema e o momento dramático que vivem as Santas Casas e as entidades ftlantrópicas
no País. Depoimento do Deputado _José Linbares concedido ao Jornal de Brasília, de 31 de maiq último, a respeito
do assunto.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n., 46/93, que ati~oriza o Governo
do Estado do Maranhão a contratar_ operação de crédito
junto ã Financiadora de Estu_d_os e ,Prqjetos -:- FIN~-P.
no valor de dezenove bilhões, setecentos- e:setenta e seis
milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoltõ-cruzeiros e cinqüenta e três centavos, para financiamento do
Projeto Programa de Consolidação-do Sistema Rodoviário
do Maranhão. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n., 515/93; do Senador César Di"as. solicitando, nos termos do art. 58_ tla COnStituiÇão Federal,
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in fine, combinado com os arts. 71 e 74, a, c 78 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial, composta de 9 membros titulares e_S suplentes, para, no prazo de 90 dias, estudar problemática vinculada ao Programa
Calha Norte. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RONALDO ARAGÃO - Considerações a respeito do artigo publicado no Jornal de Brasília,
edição de ~-6-93, intitulàdo Diagnóstico de Amazônia prevê
futuro sombrio, caracterizando as conseqüências do desinteresse da União com o desenvolvimento da.região.
_
SENADOR V ALMIR CAMPELO- Comemoração .
dos 35 anos da cidade-satélite de Taguatinga DF.
SENADOR NEY MARANHÃO - Comentários à
reportagem sobre a seca do Nordeste, publicada no jornal
A Folha de S. Paulo, do dia 2-6-93, na série "Brasil Viável",
pelo jornalista Gilberto Dimenstain.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Pronunciamento de S. Ex~ durante reunião da Comissão Nacional do Programa Frentes Produtivas de Trabalho, a respeito
de financiamentos à produção agrícola.
SENADOR JONAS PINHEIRO- Seminário"Desperdício no Brasil - causas e soluções".
SENADOR BENI VERAS - Excelentes resultados
dos projetas de irrigação, ·desenvolvidos pela iniciativa privada, na região nordestina, exemplificados pelo Projeto
Maísa, no Estado do Rio Grande do Norte. ConsideraçõeS
sobre os fatores necessários à implementação e continui~
dade çJesses projetas.
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Urgente necessidade de atenção das autoridades ao problema da pesca
no Brasil, principalmente por ser uma solução para a deprimente situação de fome. no :aras_il.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 1083 Sessão, em 4 de junho de 1993
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORE&
Chagas Rodrigues _ Elcio Álvares __ Epitácio Cafeteira
João Calmon _ João França _ José Richa-·_ Magno -Bicelar _
Nabor Júnior_ Pedro Simon_ Pedro Teixe_ira.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento _de 10 SrS. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciariióS ·nossos trabalhos.
O Sr. 1!' Secretário procederá à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N• 169, DE 1993
Da Comiss8.o de ASsuntos Econômicos, sobre as
Emendas, de números 1 a 4, aprovadas pela Câmara
dos Deputados, ao Projeto de Lei do Senado n~ 410,
de 1991' que ''restabelece o incentivo fiscal que menw
ciona e dá outras providências''.
Relator: Senador EsperidiãO Amin
O Projeto de Léi n• 410, âe 1991, de autoria dos ilustres
Senadores Pedro Simon e Dario Pereira, restabelece a manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados- IPI, relativo aos insumos empregados_ na
industrialização de veículos de transporte coletivo de passageiros e de seus chassis Com motor e carroceria. Foi aprovado
por esta Casa e encaminhado à Câmara dos Deputados para
revísão. em atendimento·a'o-disposto no art. 65, caput, primeira parte, da Constituição Federal.
Naquela Ca:sa a proposição" lOgrou acolhimento integral,
porém adicionada de quatro emendas, o que determinou seu
retomo ao Senado.
Despachada a matéria a esta Comissão de Assuntos Económicos, para decisão terminativa, nos termos do art. 91,
§ 19, V, do Regimento Interno, compete-lhe emitir parecer
e, a final, deliberar sobre as emendas oferecidas pela Câmata.
A Enlêrlda n91, d~ a!l~qf!a. dq nobre Deputado Fernando
Freire, preVê a retroação a 5 de outubro· de 199D do incentivo
fisCal aprovado pelo Senado, sob a justificativa de que a Lei
n9 8.402, de 8 de janeiro de 1992, ao restabelecer vários favores
fiscais extihtós por força do art. 4i, § f9, do Ato das_DisposiçõeS Constitucionais Transitórias, adotou igu-al critério, fa>
zendo seus efeitos retroagir a 5 -de outubro de 1990.
.
A Emenda n9 2, de autoria dos nobres Deputados Luiz
Roberto Ponte e Victor Faccione; autoriza o restabelecimento
da1 isenção' do IPI para casas e edificações pré-fabricadas,
e par_a- preparações, vigas; blocoS de concreto, inclusive prérhOldados, e estruturas metálicas destinadas à aplicação em
obras hidráulicas ou de construção civil. Nos termos da emenda, a isenção terá vigência- á partir da ·data da pubilcaçã6
da Lei.
A Emenda n 93, de autoria do ilustre Deputado Germano
Rigo'do, estábelece que a retroatividade prevista no art. 2»,
nosotermos da Emenda n9l, se aplica à manutenção dos créditOs re~ativos aos insumos·empregados na indUstrialização de
máquinas e implementes agrícolas beneficiados com a isenção
eollcedida pela Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991.
A Emenda n9 4, também de autoria do ilustre Deputado
Gemano Rigotto, dispõe que o Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional projeto de lei especificando o montante
da renúncia fiscal decorrente das isenções previstas nesta lei,
bein como as despesas que serão automaticamente_ anuladas,
com vistas ao cumprimento -da Lei de Diretrizes OrçamentáiiáS.
É o relatório.
VOTO
Considerando que o projeto oriundo do Senado já foi
aprovado em ambas as Casas, sem alteração do seu texto

original, não comportando, assim, reexame da matéria, citbe,
nesta oportunidade, a esta Comissão apreciar tão-somente
as emendas que lhe foram aditadas pela Câmara dos Deputados.
EMENDA N•l
O Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tri~u
tação da Câmara, Deputado Germano Rigotto, em seu· voto,
assim se pronunciou:
"A adoção da retroatividad_e encontra_ apOíó _no
precedente contido na Lei n9 8:402, de 8 de Janeiro
de 1992, que restabeleceu diVersos incentivos fiscais
extintos por força do art. 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias_, _c_óni ietroatividade a 5
de Outubro de i99õ. D_e fato, o Governo não esclareCeu
o alcance do termo "incentivos fiscaiS de natureza s_etorial" nem esclareceu quaiS ~~Qefíc~QS. ~shlriam exdritOs,
- levando as empresas a gp~~r_ o benefício- _após aqu-ela
data. A proposta de retroatividide- Oia examlD.ãda visa:
a corrigir situações provo~das.pela indefinição do próprio Governo quanto ao entendimento dO cjue Seriam
incentivos fiscaiS setoriã.ís: -êVitánCfo- que empre-sas que
tenham gozado do benefíC"io:após outubro de 1990 venham a ser punidas injustamente_~·
Está perfeito o entendimento da Câmafa, que reflete
inegavelmente a aplicação do princípio isonóihicO-;'ão êõtiSf?p.tir a retroação do benefício fiScal a 5 de outUbro- de 1990
à semelhança do que foi estabelecido pela Lei n9 8.402/92com relação a outros produtos industrializados.
Pe~itimo-nos, pois~- adotar quanto a esta- emenda as
razões_ do voto do Relator na Cânlara pela consistência de
sua fundamentação.
Destarte, somos pelo acolhimento da proposição.
- N•.2-

0 restabelecimento da isenção do !PI para casas e edifi-cações pré-fabricadas, assim como pàr'a preparações-, vígas, blocos de concreto e pré-moldados conStitUi medida de relevante
alcance social, sobretudo se levarmos em consideração a redução do preço final das construç·ões "e o aumento da oferta
de emprego, efeitos esses que beneficiarão, sem dúvida, as
camadas mais desfavorecidas da pop-ulação. Ademais, é de
reconhecer-se a compatibilidade da llJ.e~ida com a anun,ciada
política goverllamertt31 que visa a redu·~:ír o déficit p.abi_tácional
do País e a facilitar a aquisiçãO da casa própria.
Somos, pois, de parecer favorável ao acolhimento da
emenda.
- N•3Esta emenda também se funda no princípio isonômico
ao prever a retroação a 5 de outubro de 1990 para manutenção
de crédito do IPI relativo a insumos empregado~ na fabricação
de tratares, máquinas e implementos agrícolas. Ao conceder
isenção para esses bens, iriclusive com manutenção de crédito
do !PI, a Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991, não djspós
sobre a retroatividade do benefício a 5 de outubro de 1990.
Dessa forma, a emenda tem por esCopo corrigir distorção
verificada e evitar qrie empresas que tenham utilizado o benefício fiscal no período-de 5 de outubro de 1990 a 11 de junho
de 1991 venham, injustamente, sofrer punições. _
·
Nosso parecer, portanto, é pela aprovação da Emenda.
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Esta emei:lda nada maiS é que complemento formal_ e
indispensável à juridicidade do projeto como um -tOdb. ~a
verdade, a Lei de Diretrizes Orçameritât~a_s dispõe c{ueAti.alquer projeto de lei que implique renúnciá fiscal deVe 'indiCar
as despesas, no correspondente montante, que serão anulaçl~s
no orçamento.
Assim, a emenda é de i'nteira procedên_cia, deve"rido mere_cer acolhimento..
., . .
_.
. _.
Dia-nte de todo o exposto, nosso parecer é pelã aprovação
de todas as Einendas da Çâmara dos D~putados de.núme;ros
1 a 4, ao Projeto õe Lei do Senado n'41b,'âe 1991., . . . ,
Sala das Comissões~ 111 de· junho de 1993.- Moisés Abrão,
Presidente - Esperidião Amin, Relator·_:___ João ROcha Eduardo Suplicy - Jonas Pin!J.eiro - Í.leJ!rique Ahiteid3. -Magno Bacelar- César Dias- Elcio Alvares - Dari9 Pefeira
- Pedro Simon ~ Gilberto- Miranda - BeUo Parga - Raimundo Lira -:- Gari~aldi A.IveS Filho - Mário CoVaS.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe. -~
_·
··
diente lido vai à publicação·. Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
Brasília, 3 de junho de 1993.
Senhor Prekidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência pará;rtos termos do parágrafo 79 do artigo 65 do Regimento Interno, indicar o nobre
Senador Almir Gabriel para a Vice Liderança do Partido da
Social Democracia Brasileira·- PSDB.
Na oportunidade, rehovo protestos de elevada estima
e distinta consideração. --Senador Mário Covas, Líder do
PSDB.
.
.'
.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte
_ ..
Subsecretaria de ComisSões
Comissão de Assuntos Económicos
OF/CAE/025/93
Senhor Presidente~ Nos termos do § 29. dp artigo 91 do Regimento Interno,
Comunico ª_y· E~~ que esta Comissão aprovou aS Emendasn' 1 a 4 oferecidas pela Câmara dos Deputados aó PLS n'
410,de 1991 de autoria dos Senadores Pcc;!ro Simone Dario
Pereira que -··restabelece ,_o incentivo fisç.ã:J ,qu-e -mehcioila e
dá outras providênciãs". · ·
Na oportunidade renovo V. E_x' a meus protestos de elevada estima e consiQeração: ~Senador JoãO ""R_ocha, Presidente.
- ·..
'
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com refe·
rência ao expediente que· acaba de ser lído, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos· termos do art. 91,_ §§ 3s- â
5'", do Regimetlto Iriterno~--ãbrir-se-á o ·prazo de cinco dias
úteis para a interposição de recurso, por uin dédmo dã. Composição da Casa~ ·para que as Emendas da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado n' 410, de 1991, sejam apreciadas pelo
·
Plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, as referidas emendas, uma vez apreciadas, por determinação das
lideranças, em car~ter terminativo pela Comissão de Assuntos
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Econômicos, serão incorporadas ao texto do projeto original,
em redação final, para posterior remessa à sanção..
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência comunica ·que Tecebeu, do Qpverno do Estado do Rio
de Janeiro, o--ofício n<:>"251/93, na origem, de·:31 de maio,.
encaminhando a complementação dos documentos necessários à instrução do Ofício n' S/45, d~ 1993.
O expediente será despac.hado à Comissão de Assuntos
Económicos para ser enexado ao processado da matéria em
referêncía.
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ---' Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo 1,. Secretário.'
É lido o segui~~e
__ ~ _ _ ' ' : _ . ' : ~ , ·
REQUERIMENTO N• 546, DE 1993 ,
Senhor Presidente,
Na ~orma do art. 43, incíso_II, do: RegimentO Interno,
requeiro se-ja COrisideiada licença Ininha ausênciâ à'OS:-ti"ªbaJlios da Casa, dia 4 de junho de 1993, em virtude de participar,
no_ Recife, de evento!? político-administratiVoS qU:e se realízarão no Palácio do Governo de Pernambuco.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1993._~Senador Marco-·
-'~ '
- -. ··
Maciel.
-L

(j SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum;

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador L'ouri~ai Baptista.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor,J.únior.
<:Í SR, NABO R JÚNIOR (PMDB --' A C: Pronuncia o
seguinte d_iscurs.o.)_- Sr. Presidente, Sr~.~ Sen.adoiés, a granâe
polêmica- deste firtal de século se trava em "tQirío çlas qUeStões
ambientais,"poiS as· divisões hiStóricas e 1deÕlógicilS foram Superadas pelas mUdanças na correlação política de forças ocorrida com o final da ''guerra fria".
Criou-se um~ falsa contradição entre pretensos defensores e tenebrQsos inimi-gos -da ecologia, o que elimina todas
as poSiÇões razoáVeis e lúcidas que conciliam ambos os fatOres,
a preservação dos re_cursos nat_'!Jrais' e o aproveitamento do
potencial econômico do Planêta em prol dos que nele .Vivem~
particularmente os mais desprovidos de fortuna. e. de ~sp-e;..
ranças.
São análises conce~~uaís~ as que ora faço perante o Senado
Federal, mas, hoje, pretendo abordar um ponto específico,
aparentemente menor, porém capaz de causar gra"Q.des danos
à economia e ao desenvolvimento nacionais.
·
A racionalidade e,ª lucid"ez 1 ,o_davia, rnovelil_ e justificam
este pronunciamento.
Tenho pelos ecologistaS etn geral, e pelo nobre_Deputado
Fábio Feldmann em pãrticular, o mais ·profundo respeito,"d
respeito que dedico a todos qu"antos se voltam para a defesa
de causas sagradas como a salva_ção do nosso Planeta. IsSo
não impede que, em ocasiões lmportarites, faça criticas sinceras a algumas de suas propostas.
A Casa está examinando um projeto apresentado pelo
Deputado Fábio Feldmann, o de n~ 106/92, que dispõe -sobre
a redução de poluentes por veículos automotore.s e dá outraS
providências.·cuja redação final estabelece, no art. 9:, a seguinte determinação: "fica fixado em 22% (vinte e dois- por cento)
o percentual obrigatóiío de --adição de álcool etílico anidro
combustível à gasolina em todo_oTerritório.Nacional", seguin-
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do-se parágrafo único que admite "uma variação de 1% (um
por cento)' para mais ou para menos, no percentual estipulado
no caput deste artig<?'.' ..
A justificativa para esse -patamar é, precisarnentê,- ii necessidade de redução do nível de poluentes atmosféricos, gerados
pelos motores dos veículos que c\rçulam pas ruas do País.
Esses 22% de álcool, misturados à gasolina, garantiríam um
produto menos danoso à atmosfera, assegurando, destarte,
melhores condições de vida nas grandes metrópoles nacionais.
Em princípio, niriguém Pod~ria ser cóntfa tais propóSÚos
- mas seu ,exame realista e objetivo, dentro dos critérios
de racionalidade e de lu~idez que citei no infci9 dest~ pronunciamento, aponta outros fãtoies quC támbém devem ser pesados responsave~~ent~. p~ra não çausar prejuízos insuportáveis
à economia nacional - · à qualidade de vida de todos os
brasileiros, portanto.
Estou recebendo um informe_ ~écnico fornecido pela PETROBRÁS, que destaca, corno decorrência desse-diSpositivo~
uma perspectiva de inviabilizar-se "a possibilidade de existirem no País outros tipos de gasolinas com menor potencial
poluidor que a atual, sem ter a obrigatoriedade de conter
22o/o de álcool em sua composição H.
Diz, ainda, a grande Empresa nacional, orgulho téc~J,ico
e símbolo da nossa capacidade empreendedora: "a crise de
abastecimento de álcool a partir de 1989_ fez com que os veículos regulados de fábrica, desde 82, para gasolina com 22%
de álcool, aumentassem as emissões de poluentes, pois a disponibilidade de álcool anidro para misturar à gasolina ficou diminuída e o ·Depàrtamento Nacional de Combustíveis autorizou
a redução do álcool na gasolina para 13% (mais ou menos)
em todo o País, situaç<lo- ~=Jue persistiu até 30 de setembro
passado, ~~c~~o na Gr.ande ,São Paulo, fato que reforÇou a
posição da PETROBRÁS de apresentar uma proposta para
comercialização de- uma gasolina com no máximo .10%. de
álcool para ser utilizada em veículos projetados para esse
combustível, a exemplo do que ocorre no mundo inteiro."
A luta para reduzir o -potencial po.luente da gasolina,
em nosso Pafs e nos demais, é indormida. Uma importante
medida em tal direção foi tomada em 1989 pela PETRO,_ BRÁS, ao_ suspender a adição de chumbo tetra-etila ao produto, mesmo incorrendo_ em. perda nominal de octanagem _fomos, aliás, a segunda nação a fazê-lo, fato que poucos conhecem e menos ainda reconhecem.
Isso demonstra uma séria preocupação com as ·causas
ecológicas, Sr. Presidente. Mas demonstra, também, que nada
se deve fazer em termos de legislações draconianas e inflexíveis, justamente porque a flexibilidade operacional e científica
é a base de todos os avanços tecnológicos.

, • , Não;vejo como deixar de aplaudir a Petrobrás, quandO:
seus técnicos-lembram que "çom a redação 'obrigatório', para
a adição de 22% de álcool à gasolina, não se poderá vender
o· Combustível~ no caso de uma nova falta de álcool, até que
se 'taça uma nova lei corrigindo o assunto. Deve-se_ ter em
mente que esta é uma possibilidade real, como demonstra
artigo publicado recentemente nos principais jornais do País,
de autoria dos produtores de cana-de-açúcar e de álcool do
Bp~.s!J.".

OSr. Pedro Teixeira- Permite-me V. E~ um aparte?
~ O SR. NABbR JÚNIOR -

nobre Senador Pedro Teixeira.

Com muito prazer ouço o
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O Sr. Pedro Teixeira- Senador Nabor Júnior, V. Ex•
está fazendo uma apreciação, com muita proprjedade, de uma
matéria que é altamente relevante e ~ignifkatiVa para a econoritiã. niciànal. De um lado, há os interesses, na verdade, dos
plantadores de cana-de-açúcar, qos fabricante.s de álcool, e,
do oUtro lado, o inte"resse da PETROBRÁS. O que desejam
os fabricantes de álcool é que se aumente esse quantitativo
para 22%, obrigando_a ter umf'Jnistura.de. ~té ;22% d~ álcool,
enquanto que a PETROBRAS acha que isso é temerário,
porque inclusive se amanhã faltar álcool, teremos uma lei
que obriga a essa adição, quando o País poderá não tú essa
disponibilidade de álcool. Além disso., há outras impliCações
de .caráter internacional: os carrosiinportados, que têm uma
outra preparação. Contra isso Se iútepóe"m âqueles ciue acham
que a nossa qualidade de gasoljf!a_· é vma das piores do mun~o;
o ~que~ é contestado ~muito bem pela própria PETROBRAS
que demonstra que a nossa- gaSOlina e a do Jap3o sãO as
que menos poluem. Uma prova sobeja disSo tUdo, da qualidade e do refino da nossa gasoliria, é que nós exportamos
gasolina até para os Estados Unidos, e lá .há. boa aceitação
Ora, trata-se de um país como o_s_ Estados Unidos, que é
zeloso pela saúde do seu povo! _e_que confia no nossq produto.
Esta é uma matéria que foi ampfamente debatida ontem na
Comissão de Estudos Sociais, e eu dei um voto em separado
exatamente no sentído de que se trata de matéria séria que
merece reflexões não só pelo âmbito económico, tnas. também
pela questão da qualidade da saúde, e outras implicações., tais
como importações e exportações. A Comissão houve por bem
debater o assunto amplamente, convidando técnicos de todo.s.
os setores: aqueles que defendem p aumento .de_ 22%. e· .as.
que acham que se deve estalJelecer. o limite. de 2-2, mas nãO
impondo urna condição. De m&n.eira que, em-relação a esse
assunto, quando V. Ex~ louva a PETROBRÁS~ quero fazer'
coro, porque realmente tenho sido visitado constantemente
pelos. técnicos e diretores daquela empresa que vêm apresentando elementos que vão possibilitar ao Senado Federal fazer
um estudo sério'. E quando V. E)'~ tr~z essa matéria,_ que
é técnica, mas de reflexos políticos, sOciais e ecoriómicos,
ao plenário desta Casa, só tenho que cumprimentá-lo por
estar preocupado realmente com a a decisão que deverá ser
tomada para que ela seja madura, amadurecida e não preju~
dicial ao interesse da nossa grande companhia, a PETROBRÁS. Parabenizo V. Ex~ porque traz ao plenário matéria
de tal envergadura.
r

O SR. NABORJlJNIOR- Agradeço a importante .caÍa:.
boração que V. EX• traz ao meu 4iscurso, através, de seu
sempre lúcido aparte. Já tive, aliás; b -privilégio de constatar
a profundidade do conhecimento do ilustre Colega sobre o
assunto, em reunião na Comissão de Assuntos :Regi-q~a:_i&. '
V. Ex\ como- de hábito~ tem razão: a mistura de 22%
de álcool na gasolina continua sendo feíta apenas porque os
estoque e a produção de combustível vegetal são compatíveis
com a manutenção ~aquele percentual, o que reforça, de certa
forma, o argumentq que estou alinhando, de que não se deve
impor urna lei prati~mente imutável eternizando tal situação.
V. Ex~ e toda a sociedade brasileira estão lembrados,"
decerto, da grave crise registrada em 1989 no abastecimento
de álcool, deixando parados os veículos movidos a esse com- bustfvel, em todas as Regiões do País. Isso aconteceu com
um carro _de minha propriedade e certamente se repetiu com
os de_muitos de nossos Pares~ espelhando casos que se agravavam nos Estados mais distantes, como o Acre.
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PRO ÁLCOOL, investimento qu; a sociedacle n~o conseguiria
suportar novamente.
a gasolina. Ora, se tornarmos obrigatória a adição -de unia ·
Sr. Presidente, Srs. Sen,adores: sou, porform?-ção política
grande parte de álcool nos tanques dos carros a aasolina,
e convicção democrática, um privativista. Acredito que soisso resultará na paralisação· de toda a frota do P;is, cujas mente a ação do empresário pode gerar as riquezas_ e aproconseqüências são por demais óbvias e, portanto, dispenso-me
veitar o potencial hoje inerte pela estatização que dominou
de relacionar nesta oportunidade.
o País nas últimas décadas, mas também aqui procuro um
Es_te é o sentido do meu discurso: demonstrar ao Senado
equilíbrio saudável, reconhecendo a importância da existência
Federal a inviabilidàde da aprovação de i.úi115fojeto impoSitivO
de uma empresa pertencente a toda a nacionalidade, _para
como o elaborado pelo nobre Deputado Fábio Feldmann,
produzir e equacionar tecnicamente a produção de combustíveis. E a PETROBRÁS, orgulho-me de afirmar, jamãís me
por quem nutro o maior respeito e profunda consideraç;lo.
Mas é indispensáVel que se preserve a margem estratégica.-_ decepcion0u1
de manobra do Departamento Nacional de .CombustíveiS-, de.
Por "isso, empresto a maior atenção às explicaÇões e às
modo _que o Governo tenha recursos ágeis e eficazes para
informaÇões. que_ recebi de·seu~Jécnicos, sobre a questão do
enfrentar as crises cíclicas no abastecimento. Que nihgtiétri"
álcoôl aditivo à 'gasolina. Por isso;hoje, venho alertar Vossas
deseja, mas que podem acontecer novamente, a qualquer mo-· Excelências, chamando sua preciosa atenção para o risco que
menta.
todos correremos - principalmente as gerações futuras se aprovarmos essa proporcionalidade, que jamais poderia
Retomo, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ o meu discurso.
ser imutável, como, na prática, será, se votarmos o_tex_to
Os sucedâneos do álcool, além de virtualmente mais daoriundo da Câmara dos Deputados.
nosos ainda para o meio ambiente, trazem outro tipo de pro:.
O desenvolvimento tecnológico e científico de nosso temblema, visível desde a crise de abastecimento registrada em
po é .fantástic-o, trazendo noVidades_ e. conqUista~ importantes
1989: o etanol e o roet_anol_ têm ljmites de di_sponibilidade
a cada_ dia. O Brasil, hoje, é líder uriiversal em pesquisas
no mercado internacional, não sendo possível adquiri-los em
e trabalhos de. altíssima-qualidade, como a prospecçãO e lavra
quantidade_s suficientes para atender a todas as-nossãs- necessidades~isso sem falar no forte impacto que causam na comba-. di petróleO, em grandes profundidãdes marítimas; sem ufanis~
lida reserva cambial do Brasil.
mos vazios, é com orgUlho que vel)lOS nações de primeiríssimo
Os defensores dos interesses dos grupos canavieiros se·- mundo colhendo na PETROBRAS lições fundamentais para
unem, paradoxalmente, aos que lutam pelo mínimo de.22%
suas próprias atividades; e, agora-mesmo, importantes experimentos estão sen4o feitos, nos laboratórios da-empresa naciode álcool na gasolina, mesmo sabendo que hoje os produtores
nal, para criar outras _fórmulas çapazes de melhorar a qualise voltam mais para a fabricação de açúcar, cuja cotação nos
dade_ da -gasolina, diversificar sua oferta tipificada, reduzir
mercados internacionais é muito mais favorável que a do álcool
os í~dices de poluição gerada por ela. Tudo isso, entretanto,
vendido em nossos postos. Mas não conseguem de!iirn.eqtir
será em ·vão, se aprovarmos uma proporção pétrea e imutável,
a realidade de que a redução dessa mistu{a~ de 22 parà 10%,
jamais- ameaçaria seus interesses corriercíaiS e industriaiS nêtn · na-mistura gasolina/álcool.
Concluo, Sr. Presidente, reafirmando minha preocupação
a sobrevivênda do PROALCOOL- mes~o porque, ·é-boni
repetir, os uSineifos estão se.ndp os primeiros à' reduzir a produ- · com qualquer medida radical, por mais benfazeja que se pro~
ção de combustível líquido destinado à frota automotiva:
ponha em sua formulação.
·Isso aponta jUstamente pãra a tese·que'defendo: flexibiTodo radicalismo embute uma forte dosagem negativa,
lizar; no ·caso,- é sinónimo· de racionalizar, viabilizar,_ pósSibi-· pois visa, exatamente, impedir mudanças e modernizaÇões.
litar, assegurar o abastecimento interno.
E o Brasil hoje, mais do que nunca, precisa estar aberto
Sejamos sihceros Conto sempre soffiOS; Srs. senadOrêS:. _· às mudanças e às modernizações.que_ nos tirem do atraso
a elaboração de leis é um' processo demorado e mfnucioSo. · · e do estágio vexarninoso de .subdesenvolvimento.
Muito obrigado.
As prateleiras da Secretari~ 'Geral e das Comissões da _Casã
estão abarrotadas de projetas importantes\ 'que tramítarti há
o
s.R. PRÉSIDENTE. (Chagas Rodrigues)- Concedo
vários anos, enquanto até__mesmo propostas u_rgentes, enviadas
a
palavr'a·
ao nobre Senador Ruy Bacelar. (PauSã)- · ·_-- - pelo Governo,- consomem igual período dilatado. N~o por
Concedo a palavra ao nobre Senador Valínir--Campelo.
desídia, inércia ou irrespo"nsabilidade do_S legisladores, mas
~
. ~
~ ~
~
.
(Pausa)
pelas condições peculiares' da vida públidt 'e institucional de
Concedo
a
palavra
ao
nobre
Sen-ador
Ganbaldi:
Alves
nossos tempos. Mas, o fatO é que as leis demoram a ser elabo- ·
Filho. (Pausa)
~
·
radas.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pin_l;leiro.
Criar, agora, uni patamar de 22% para a adição de álcool
(Pausa)
à gasolina, criar- essa exígência atrá.vês Qe~ lei ordinária, é
Concedo a palavra aó nobre Senador Magno Bacelar.
gerar um monstro engessado e pratica.ment~ imutável,' capaz
de paralisar,- nó fUturo, toda a economia _:n_açional.
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, declino da inscriE, ao dizê-lo, não faço exercícios de terrorismo dialétiCo
ç~?' uma ~e_z__gue a cedi ao nobre Senador Nabor Júni?r:·
-que, aliás, não condize_m com o equihbi5ci verb8.l e-político
que pauta minha conduta _de _homem públiCo, em quase quatro
O SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) - Conçedo
'
décadas de atividade parlamentar.
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
Os números é que são definitivóS--e-pre_ocupantes: admiO SR. ELCIO A.LV ARES (PFL - ES. _Prwmncia o se·
tindo-se a aprovação desse percentual de 22%, no ano 2000
guírite discuiso.) -Sr. Presidente e Srs~ Senadores, o assunto
- daqui a 7 anos, portanto - o consumo total de álcool
que me traz à tribuna, hoje, é altamente preocupante. Não
no País ultrapassaria toda a capacidade de produção hoje
sou médico, sou advogado, mas tenho sentido, através de
instalada, ou seja, teríamos de produzir e financiar um outro
Isso, é importante frisar, aconteceu com oS" carros movidos a álcool, preservando o direito de ir-e-vir dos moVidos
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vários depoimentos e documentos que me têm chegado do
meu Estado e de diversos pontos do País, que a situação
da saúde no Brasil merece de nossa parte atenção muito especial.
O Presidente Itamar Franco tem reiterado, em vários
pronunciamentos, a sua preocupação com o Sócia!. Disse meSmo, várias vezes, de forma enfática, que seu Governo vOltará
suas vistas, permanentemente, para os mais humildes, os mais
carentes. Mas, na área da saúde, sem que isso represente
uma crítica direta ao Ministério da Saúde, precisamos fazer
algumas reflexões, e todas elas marcadas por uma expectativa
de angústia.
Ontem, estive com o Ministro Fernando Henrique Cardoso, juntamente com parlamentares preocupados com a questão--da saúde no País, e s.. E~. que- representa pai'ã~ todos
os brasileiros uma esperança, teve oportunidade, perante par- ·
lamentares, de fazer abordagem sobre a situação do Erário.
Não seria novidade dizer que as firiariÇas estão mal. Mas,
S. EX" deixou claro que ·vai mostrar, através de pronunciamento que fará à Nação, a sua itreSignação- com ·a evasão
fiscal.
É importante res-saltar que o Ministro Fernando Henrique
Cardoso, quando Senador nesta Casa, foi o__a_utor do- requerimento que levou ã instituição da ComisSão Parlamentar-de
Inquérito com o objetivo de apurar a evasão- fisCal - esta
Comissão, hoje, é brilhantemente presidida pelo Senador Ronan Tito; que tem dado o·meJhor do seu entusiasmo em prol
da CP!.
O País está diante de umà SftuaÇão que precisa ser mos;.
trada aos brasileiros; Enquanto uin _grupo ·reduzido _está ganhando muito e pagando mal EráriO", outros elementos que
têm condições se comprazem, através_ de artifícios, de_ Sonegação, a ·nãtfdar os estíri:lulos necessários ao TesoUró'-NaciOnal,
para que esse órgão possa cumprir os-seus pl"õgtani3s, princi- ·
palmente os programas sociais.
Busquei. no Jornal de Brasília do dia 31 de maio, uma
entrevista - que faço questão de lê-lá· por inteiro, porque
é o depoimento de um Parlamentar- o Deputado José Linhares- que te·m tido uma atuação notável neste País, em favor
-- · ··
das Santas Casas.
Os SrS: Senadores que aqui estão preSentes sabem muito
bem da importância da Santa Casa--na mecânica -ge· saú4e
do País. São instituições instaladas nO Brasíl desde 1541; e
a Santa Casa de Vitória, fUndada em 1551, é uma entidade
que merece o mais alto respeito do povo do meu Estado,
e, de resto, não tenho ~_ú_v!da f!.enhuma de que qualquer Santa
Casa, situada lleste País, tem o apreço de toda comunidade,
porque sempre faz filantropia que aumenta nossa admiiaçãO:
~Sr. ~~uro

Bene":ides -V. E:rtme permite um aparte?
O SR. ELCIO A).,VARES- Pois não. Senador-Mauro
Benevides, ouço V. E~ com muita atenção.
O Sr. Mauro Benevides- Senador Elcio Alvares 1 V.
menciona, a essa altura do seu discurso, uma entrevista
concedida pelo padre José Linhares, Deputado Federal, sobre
a situação das Santas Casas de Misericórdia no País. Posso
dizer mesmo a V. Ex• que uma semana antes da entrevista,
o Padre José Linhares, representante do Ceará no CongÍ"esso
Nacional e Presidente da Entidade que congrega as Santas
Casas de Misericórdia do País, me fazia um- i-el3to verdadeiramente dramático dessas instituições e pediu, exatamente
aos integrantes das lideranças políticas do Parlamento brasiE~

leiro

~V. Ex~,
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liderando o PFL, juntamente com o Senador

Marco Maciel. e eu, liderando, com outros companheiros do

PMDB - que nos juntássemos para uma ação rigorosa que
impedisse o fechamento dessas Santas Casas. Eu mesmo levei
aS_. Ex~ uma experiência de alguns anos atrás, quando exerci,
como mordomo, um cargo na Mesa da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, a esse tempo presidida pelo extraordinário
magistrado e Desembargador Feliciano Augusto de Athayde,
pai do acadêmico Austregésilo de Athayde, Presidente da
Academia Brasileira de Letras, E ele, com a longevidade
que privilegia os Athayde, talvez já em derredor dos 90 anos,
dedicava praticamente todo o seu tempo àquela instituição
verdadeiramente modelar, que, apesar de todas essas inadimplências do Governo, continua a cumprir, a duras penas; o
seu_ papel de assistir a população· carente do meu Estado,
não apenas a cidade de Fortaleza, mas, também, os municípios
adjacentes, que demandam, exatamente, aquele tradicional
e veterano nosocômio. Então, no instante em que V. -Ex•
se reporta a essas difiCuldades vivenciadas pela área de saúde,
sobretudo pelo pagamento aos hospitais, e, de forma particular, às Santas Casas_ de Misericórdia, desejo trazer a· manifestaçãO 4o. meu apóiO ·a esta -conscientiZaçãO que V. Ex• Se
propõe a estimular e a incentivar, a fifi de que o governo,
afinal, se debruce sobre esta realidade, que é difícil, e promova
o aporte de recursos, ou repasse de dotações indispensáveis
ao funcionamento das Santas CãSas. V. EX~ tem, neste instante, a -minha solidariedade e da minha bancada. Acredito que
o Senado, neste instante, apóia seu pronunciamento, a fim
de que consigamos do Governo o que- ve~ sendo postulado
insistentemente pelos dirigentes da Santas Casas ·de Miseric6~dia brastJeiras.
OSR. ELCIO ALVARES- Q seu aparte. Sen~dÓr J\ú~
ro Benevides, é be_ni esclarecedor da posição Que vamos sustenta! oem ta_vor d~ _!\1isericórdias e traz a valiosa exPeriência
de V. Ex~ no Ceaiá. Gostaria. inclUsive, de homenagea~ <?
seu Estado pela luta indormida do Deputado Pacl;r~ Jo~é Unhares, que tem sido, em todos o~ mçrpent.os do .nos~o contato
erri fa.vor das Santas Casas, um dediCÇtdo líder. Infelizmente,.
-sinto que começa a lhe surgir um desânimo que não pode;
toína:t corita dó seu modo de agir, do seu modo de proceder.
Padre José Linhares, um grande- batalhador, devido aos problemas decorrentes_das obrigação q~e 9 Estado tem Para com
as Santas Casas, e cj_ue não as CumPre, mostra-se -contido _
em·s:e-u entusiasmo".-·_
~
.
VoU ler para os Srs. Senadores esta pequena entrevista,
muito_ objetiva, qué precisa ser debatida, para que as Santas·
Casas do Brasil nã_o permaneçam np.e:stado penúria em que
se ~~co~~ram_, agoi~ na iminênéia "qe U:m caos. -O Jornal de Brasília diz o seguinte:
"É desesperadora a situação das Santas Casa~ de
Misericórdia-e hospitais filantrópicos em todo o País.
Sem receber do INAMPS o pagamento dos serviços
prestados desde _março ... "
Imaginem só,_-desde março, com a inflação beira_ndo os
30%, essas Santas CiiSãS~-que tém as me'smas obrigações trabalhistas de qualquer hospital comum, não terão condições de
sobrevivência.
·
E prossegue a matéria:
''Essas ~ntidades responsáveis pelã-Oferta nacional
dri. 62% dos "leitos hospitalares não terão outra saída
a não ser suspender o atendimento."
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Se, de fato, as Santas Casas do Brasil suspenderem o
atendimento, o pobre, por falta de cuidados médicos, vai
morrer na rua. Em Vitória, Capítal do meu Estado, o hospital
que realmente atende a toda a população, 24 horas por dia,
é a Santa Casa de Misericórdia, que é presidida por um médico
humanitário, Dr. Luiz Buaiz, homem que dedicou o exercício
da sua profissão à pobreza, -um provedor da mais alta honora~
bilidade, notável figura humana. No entanto, ele já começa
a dar os primeiros Sinais de cansaço e de desânimo.
O fechamento da Santa çasa de Vitória significará o co-

lapso total da saúde no Estado e uma página negra na história
da saúde do País, uma vez que a rede pública de hospitais
já não está bem e que o acesso dos mais carentes à n;:de
particular é muito-difícil, para não dizer impossível.
O Padre José Linhares, nesta matéria publicada pelo Jornal de Brasília, não está fazendo nenhum drama, não está
"carregando nas tintas•·; simplesmente dá conhecimento de
uma verdade que estamos sentido cada dia mais iriiiiterite:
o fechamento de todas as Santas Casas do País, em virtude
de o Governo não estar cumprindo os seus compromissos.
O Sr. Magno Bacelar~ Permite-me V. Ex! um áparte?
O SR. ELCIO ALVARES_- Ouço, com muita atenção,
o Senador Magno_ Bacelar,
O Sr. Magno Bacelar- Senador Eldõ--Alvares, ontem
tive oportunidade de denunciar, através de apartes, a situação
das Sà.ntas CasaS de Misericórdias e das ca:sa_s de saúde com
caráter filantr-6píco·. Nos Ultímos anos, terilos observado .....;._
já me foi ·córifirrriado -põ{Um Goverria:dor -que a maior
dificUldade administrativa que se tem é aqUínhoar deputados
estaduais e líderes co_m as fam_vs_as AIHs, proporcionando
que se instalasse no Brasil a indústria da_ doença. Anteriormente, os interesses estavam voltados para- a construção·de
obras, para as empreitéiiaS: Hoje, a disputa- ocorre - repito
-no âmbito da saúde. Os escândalos l!liJ.ltiplicam-se, a imprensa noticia que há médicos que fazem inümeras druiglaspor dia. Enquanto isso, não-se dá prioridade às casas de caráter
filantrópico, que, conforme determina a legislaçãO, depois
das instituiç6es da rede ofiCial, deveriam ser atendidas. Não _
é o que ocorre: elas têm sido castigadas. EStamos vendO que
a discussão fica no âmbito do Governo, com o Ministro-Antônio Britto a declarar que não pode repassar o que constitucionalmente lhe é obrigatório; quais_Sejam osté'êllrsos dOs fundo_s
sociais para a Saúde. Imaginei que isso decorresse da provável
exoneração do Ministro da Saúde. Mas a verd._ade é que, a
partir de março. nenhuma entidade re.cebeu pagamento pelos
serviÇoS prestados ao Governo. E mais: OS __fimcionários das
santas- Casas já estão ajúií:arido ações juhfó __ à Justiça para
obter o seqüeStro dos fundos do INAMPS, tendo em vista
que nem os seus própriOS -salários estão sendo ;assegurados.
Nesse sentido, está sendo programada uma· grande passeata,
no próximo domingo, aqui eni Brasília, a: fim de protestar
contra tal situação. Veja V. Ex~ a que ponto chegou a saúde
no Brasil. Enquanto o Ministro da Previdência e Assistência
Social, António Britto, diz que não há recurso_s para serem
repassados àquelas instituições, em virtude do pagamento dos
cento e quarenta e sete. por cento aos aposentados, advirto __
que eles talvez não estejam viVõs para receberem, já que
não só a saúde está abandonada, como também os aposentados
e as classes menos favorecidas do Brasil. É lamentável que
as Santas Casas com tradição, como a de Vitó"ria, a que V.
Ex• se refere, estejam -prestes a "fechar aS -suas- portas, a ter
· o seu património dilapidado, sendo impedidas de prestar servi-
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ços que as vêm dignificando desde Séculos. Somo a minha
voz de protesto ao apelo de V. EX" para que se deixe a dem~
gogia, deixe as páginas dos jornais, ·que a c~da dia pro:novem
determinada figura do Governo com medidas que sao promessas e que estão muito longe da realidade. Parabéns a
V. Ex•
O SR. ELCIO ALVARES - O aparte de V. Ex•, Senador
Magno Bacelar, sintetiza o meu pensamento. Na verdade,
as Santas Casas nã,o estão tendo o privilégio que lhes é devido,
porqUe, como já h·avia dito, elas têm todas as responsabilidades inerentes _a um hospital comum- público ou privado.
NOs hospitais_ da rede .oftç\al,. as fqll_t~s d~ _pagamento são
pagas pelo Estado; os hospitais particulares contam com massa
muito grande de pessoas que geram renda. As Santa~ Casas,
que têm o exercício da filantropia, da benemerência, não
estão_ te_n_do _nenhum privilégio no recebimen-fo dos serviços
_ ____ __
_ ____ _
que prestam à comunidade.
-Conforme o Padre José _Linhares falou p.a entrevista do
Jornal de Brasília, desde março não se r~cebe nada_._ Orã,
sabemos que a inflaçãO está beirando o patamar de 30%.
Logicamente~ o pagamento nos dias de hqje já seria jnteiramente insignificante. E mais: Se as Santas

C<,~.sas ~ãc;>

pagarem

-a:s contas telefônicas e de .energi'il, ter&Q cqrtado;; _e~s-e~ se~i
ços. Os equipamentos hospitalares_estão ça(issimt;>S ~os preços
dos remédio_s crescem de preço em espiral assustadora.
- FaÇo esse registro com profunda indignação. Há outro
detalhe: as entidades religiosas estavam permanentemente ligadas ao problema da saúde. Hoje, já estão rareando aqueles
religiosos que participam do movimento em fayor _çla saúQ.e
do povo.
.
Gostaria, tarp.bém- - fazendc;> acústica à entrevjsta do
Padre José Linhares--:- que este discurso _de hoje sensibilizasse
o Presidente_ Itamar Franco, como j~ ,está ocorr~ndo com
o- Ministro Fernando Henrique Cardoso, consoante percebi
ontem, na reunião que tivemos com_ S. Ex~. O Mipistro, na
pOstura evidente de quem sabe que tem problemas sérios
pela frente, teve oportunidade, num determinado momento,
quando as voze.s __dQs .Parlamentares f9ra!I! cres~e~do, _numa
indignação idêntiCa à minha, de prometer a todos .que, num
prazo máximo de dez dias, irá levar essa situação da rede
hospitalar ao conhecimento do Presidente para solução imediata. Mais ainda, prometeu dispensar às Santas. Casas de
1\ti.seiicórdia um tratamento -privilegiado, ~-que nª-o s~rá D:enhum~favor, mas o reconhecimento de_obr~ que considero
de importância, principalmente quando o beneficiado é. o
doente carente que não tem qualquer perspectiva de ser aten_dido na rede hospitalar_
-

0 Sr. céSar DiaS -·Permite~me _v.

Ex~ um apart~?

O SR. ELCIO ALVARES - Ouço, com muita alegria,
o Senador César DiaS; médico que conhece muitO bem o
problema no seu Estado de Roraima.
-o Sr. Cés:lr Dias- Nobre Senador Elcio Alvares, V.
Ex~ traz ao plenário um assunto que realmente preocupa a
todos nós políticos, principalmente os ligados à área de saúde.
A Câmara dos Deputados está debatendo atualmente a descentralização da saúde através da implantação real do SU_S,
já preconizada pela Constituição de 88. Todavia, com esse
trabalho de descentralização, querem, de maneira abrupta,
acabar totalmente com o INAMPS, o Instifi.ú.o Nacion_al de
Assistência Médica e Previdência Social. Sempre fui contrã
extremismos. Para mihl, extr-erriiSmo é perversão. O que se
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está fazendo com o INAMPS~ :Qoje, signifiCa desmerecer total~
mente a sua experiência, o seu trabalho desses longos anos
em que vem prestando assistência médica no País. E desse
desencontro entre Ministro da Previdência Social e Ministro
da Saúde, entre desativação do INAMPS e ímplantação de
um novo sistema de saúde no País, estou prevendo situações
piores do que as que V. Ex~ está relatando nesta manhã.
Está havendo extremismo. Está se querendo, de maneira
abrupta, ceifar totalmente a experiência do INAMPS; está
se querendo implantar o Serviço Unificado de Saúde- SUS,
criando-se conselhos municipaís;--inas-eStes estão presos a políticos, não têm cóndições de fiscalizar a Saúde no Estado.
Haverá,' seni sombra de dúvida, mais desvios aim:la _de recursos
da Saúde. De forma que, quandO esse projeto chegar ao Senado Fedefã.I, deveremos discuti~ lo de maneira tranqüi!a. pois
temos condições de fazê-lo - existem aqui várioS médicos
e juriStãs. Não podemos, de forma alguma, aceitar essa desativação abrupta, sem albergar, nesse novo projeto, à experiência do INAMPS. Disse V. Ex\ na fase preambular do
seu discurso, que o- Ministro Fernando Henrique CardOsõ
está preoCupado com a saúde e, especialmente, com a sonegação. Receilfementé, a· Fundação Getúlio Vargas publicou um
documento mencioriahdo que 1.000 empresas brasileiras tiveram um Iudro anual superior a 36%-, -e são empresas ligadas,
principalmente, a oligopôlios e a monopólios. Realmente, temos que coibir, de maneira vertical, o abuso dessas· empresas,
seus preços exorbitantes, que pressionam a inflação para cima;
devemos fazer com que haja, de imediato, uma reforma fiscal
e uma preSsão sobre o_s sonegadores. O Ministro Fernando
Henrique Cardoso parece estar pensando em bater no ponto
fulcral desse problema, que é realmente a sonegaçã_o ítscal.
EfetivameÍlte sem dinheiro na mão de quem está querendo
fazer essas tr~m.formações; não se pode fazer saúde, porque,
·se fizernióS't!ansformaçõeS com dinheiro, ainda teremos problema; mas, se as fizermos sen:i díD.heiro; as cas~s que fazem
saúde com desprendimento e preocupação soCial, como as
Casas de Misericórdia e outros hospitais beneficentes, estarão
em dificuldades, e o pobre estará morrendo na rua, como
V. E~ está vaticinando. Parabenizo V. Ex~ pelo discurso desta
mahhã; riobre Senador~

O SR. ELCIO ALVARES- Senador César Dias, considerei iridispensável o seu aparte ao meu discurso, n'? _momento
em: que tiVe oportunidade de verificar a st.ia presença no ple?~
rio: indispensável, porque, em todos os momentos da ahvidade parlamentar de V. Ex~, há uma preocupação constante
com a saúde do nosso povo, fazendo com que a sua trajetória
de médico brilhante lá em Roraima encontre aqui o exercfcio
de função pública voltada para esse setor. Rec_o~o as ~alavras
de V. Ex• ·como magnífica contribuição ao 'discurso que estou
proferindo. .
.
.
. ·- .
, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostana de registrar, Integralmente, a declaração do_ Padr:e _Linh~res. ~ docu~ento
candente - pena que ficou em um canto de p_ágma ~o JOrnal
-porque retrata, por inteiro, essa situação, que é altamente
preocupante, em relação às Santas Casas.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Pois não, nobre Senador
Ronaldo Aragão. Antes_ de fazer a leitura da entrevista do
Padre Linhares e de um documento, que também considero
importante, que acabei de receber, vindo do_ Espírito Santo,ouço, com satisfação, ·a aparte de V. Ex~, médico também,
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em Rondônia, e profundo entendedor dos problemas
de.

d~

saú':'

O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Elcio Alvares, V. Ex~
traz a esta Casa, hoje, um assunto da mais grave importância
para este País, que é o problema da saúde, em especial, o
descaso que está ocorrendo com as Santas Ca~as de Misericórdia no Brasil inteiro. Quando eu era estudante de Medicina, na cidade de Recife, e freqüentei, como estagiário,_ a
Santa Casa de Mis_eric6rdia, ela já caminhava com tremendas
dificuldades de aparte de recursos para a sua adminístração.
Sei da importância fundamental da Santa Casa no atendimento
da população carente em todo o Brasil. Conheço de perto
- porque, em certa ocasião, também fui médico daquela_
Santa Casa - a penúria franciscana e a coragem dos seus
dirigentes em persistirem na manutenção das _Santas Casas.
Na Assembléia Nacional Constituinte, no capítulo referente
à questão social~ pretendeu-se dãr um tratamento privilegiado
a essas instituições d€: saúde filantrópicas, destiJ:~ando-lhes exclusivamente os recursos públicos. Os te"6ricos da saúde insistiam que, para garantir o ateildimento do _carente no Brasil,
seria necessário carrear todos os recursos públicos p~ra as
Sã.ntas Casas e hospitais públiCos. Contesiainos essa idéia,
conhecíamos o mecanismo pelo qual os recurso~ e~aiil _repassados para essas instituições; o valor liberado não era o mesmo
que elas efetivamente recebiam. Sem falar n~s Santas Casas,
porque estas são um caso ã parte, sempre houve restrições
quanto ao custo de determinados hospitais públicos. Assm:.
procuramos diferenciar os recursqs para as Santas Casas, deshnarldo a- elas um valor bem maior do que às chamadas AIH.
Isso provocou uma batalha tremenda durante a Constituinte,
porque havia aqueles que queriam ser ma.is r~a~istas_ d~ que_.
o rei e clamavam que estava havendo dtscnmmaçao entre
as Santas Casas e os-hóspitãis-públicos. Mas fizemos questão
que os recursos destinados às Santas Casas fossem imediatamente repassados~ pois era uma questão de sobr~vivência p~ra
elas, que, desde essa época, já estavam numa Situação mmto
difíciL Mas o que vemos, durante todo esse tempo, é que,
ao invés de melhorar, a situação piorou. E lhe digo pv · quê,
nobre Senador Elcio Alvares: não se faz política de .úde
com conversa; só se faz política de saúde rep~ssa~do os ,·.:cursos de que a área necessita para o atendimento aos carent~s~
Se o Governo quiser cumprir o PrincíPio constitucional de
que saúde é um direito de todos e um dever do Estw.lo, ele
deve repassar recursos, porque nem Santa Casa, nem hospit~l
público_ funciona só com ·conversa. Podemos comparar hospitais a hotéis. A diária de um hqtel de uma- _estrela custa,
hoje, aProximadamente 600 mil Cft.!-Zeiros, incluindo àpe:niS
o café da manhã._ A diária de uma AIH custa, no máxi 1._ o,
200 mil cruzeiros·• .incluindo assistência médica-- med camentos, oxigênio e enfermeira. Ass'im, nunca haverá um SJ.:Jtema de saúde razoável neste País. E aí começam a apruecer
-as chamadas maracutaias na Saúde; mas por uma qu. •tão
de sobrevivência, porque, senão; hospitais pUblicas, hospitais
da iniciativa-privada e as Santas Casas que adotam a filosofia
da integridade acabam fechando m~smo. N_ão qá saída: ou
se faz um reestudO para a concessão de uma AIH condigna
para o funcionamento tanto das Santas Casas como dos hospi_tais públicos e privados, ou vão continu~r as m_anchetes q.ue
estamos vendo nos jornais de grande c1rculaçao. É prectso
que as autoridades _entendam isso. Como disse o SenadcCésar bias de Rorãíina · coilú1 eXtinção do INAMPS, o sístefna de saúde vai. virar 'uma balbúrdia. Não há para quen~
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apelar.· Ninguém sabe quem cuida da saúde., ninguém ~sabe
quem cuida dos hospitais, ninguém sabe i:J.uem é que cuida

de coisa nenhuma. Foi extinto, pela Câmara dos Deputados,
o INAMPS. O que ficou? Quem responde pelo sistema de
saúde? A quem se dirigir? As Santas Cas~s ~tão se dirigindo
a quem? O Ministério da Previdência, por meio de fax, diz
que o recurso é dele. O Ministério_ da Saúde diz que o Minis·
tério da Previdência tem que repassar recursos. E a Saúde
no Brasil fica como o marisco, que vive entre o mar e o
rochedo. É preciso fazer urgentemente uma reforma no atendimento à saúde pública, não construindo-;se novos e grandes
hospitais, mas dando-se aos já exiStente-s condições ele funcionamento através do repasse de recursos. É yerdãde que determinadas regiões do Brasil precisam de hospitais. Recordo-me
de que, uma vez, na Alemanhá., visite~ uni hOSpital. A construção era de madeira, mas havia todas as c;ond.ições de higiene
necessárias e praticava-se medicina especializada com atendimento çlesde neonatológico até geriátricO: No Brasil, constroem-se elefantes brancos, mas esquece-se da função primeira
de um hospital, que é a assistência ao povo, que a ela tem
direito- constitucionalmente. Nobre Senador Elcio Alvares,
sou daqUeles que defendem~ como defendi na Constituinte,
que não se faz política de saúde com "oba-oba"': faz-se política
de saúde cQm recursos. Peçó que V. Ex~ me perdoe por este
apar~e longo.
O SR. ELClO ALVARES - Nobre Senador Ronaldo
Aragão, o seu aparte _é longo, mas é esclaÚ;cedor do ieiri~. _
E ficarei honrado caso V. Ex~ prossiga, porque o seu aparte
é O verdadeiro depoimento de médico que conhece a situação
da saúde no País.
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filantrópicos - hospitais que levam a sériõ o--atendimento.
V. Ex~ cita o exemplo das Santas Casas de Misericórdia, que
precisariam ter um tratamento diferenciado no serviçO de saúde. Fui residente nessas Casas, conheci, já naquela época,
as dificuldades que tinham seus dirigentes quanto 'a recursos.
Hoje, o quadro, em vez -de melhorar, piorou, tnesmo·depois
da Constituinte. Quero p·arabenizar V. EX' e pedir desculpa
pelo longo aparte.

OSR. ELClO ALVARES-O aparte de V.Ex•, bastante
longo, foi proveitoso dentro da temática do meu diScurso,
porque seu depoimento, Sena-dor Ronaldo Aragão, é o depoimento vivido, sofrido, de homem que conhec.~ os meandros
da saúde. Penso que a crítica e o apelo de V .. Ex~ devem
ser considerados pela autoridade do se to r, o Ministro da Saúde
e, acima de tudo, pelo Presidente da República. Se a proposta
do Presidente é com o socíal, ele não pode, de forma alguma,
no momento em que vozes se levantam para dizer que a saúde
está entrando num caos, não pode ficar indiferente a esse
apelo.
Conforme falei, o depoimento do Deputado José Unhares, que tem tradição de viiJa em favor das S~mtas Ça~as de
Misericórdia, é página que precisa ser inserida nos An_ais do
Senado, precisa ficar gravado, porque a palavra de S. E:ti
soa, às vezes, como advertência patriótica, pela critica aguda
e sincera que faz ao mecanismo de saúde do país.
Prossigo, para inserir nos Anais do Senado as decl:;~.rações
do Deputado José Unhares.
"O temor do parlamentar é que, com a paralisação, milhões de pessoas ficarão sein atendimento médico, levando o setor de saúde a um colapso, com desdobramentos imprevisíveis. José Línhares garante que
. O Sr. Ronaldo Aragão - Agradeço a boa vontade de
as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, que foram
V. Ex• para com este humilde médico. Daiel_um_depoiin'ento
implantados no Brasil em 1543, nunca viv_e:nnn uma
sobre a situação da malária na Região ArtlaZ9nica. A solução
crise desse porte.
para esse problema depende de uma deciSão política, que
Para se ter uma idéia- da extensão da crise, as
até hoje não houve. Os recursos qUe se gastam para a erradientidades não dispõem de recursos sequer para saldar
cação da malária ou o abrandamento da sua ação são de
a folha de pagamento de maio. Se até o día seis de
u_m valor in_c.alculável; mas não se dreilam os córregos, não
junho o dinheiro do INAMPS não sair, a paralisaçãO
sé aplicam os borrifos com· a freqüência nécessária, porque
será inevitável, por pura rn.-anição do s_etor, pois os
Iião bá pessoal. Aproveito ·este ensejo para fazer aqui a minha
noss9s funcionários já ameaçam fazer uma greve geral,
home'nagem àqueles que, con'l 'a máquina borrifadora nas cosexplicou o Superintendente da Confederação, José
tas, saem a pé, de casa em cilsa, enfrentando as intempéries
Luiz Spingolon. As Santas Casas e hospitais filantróda Região Am:p:ônica: Refirô-me aos fuilcio'riários da antiga pi~s empregam, hoje, 400 mil pessoas em todo o País
SUCAM, que, mesmo ganhafldo_ um salári.P_.iniserável, estão
e Seri atendimento está voltado para os pacientes calá, dando a sua contribuição para a erradicação da malária.
rentes.
Ai~d.a hoje, temos doenças tropicais que já não existem mais
A folha de mãio desSas instituições é de qllatroeiV- mui~as regiõ_es do mu~~o. Podemos citar como exemplo
trilhões de cruzeiros. Como a dívida do INAMPS' para
a Região Amazónica, onde tem persistido enfermidades como
com elas vem de març9, as Santas Casas ·e hospitais-a leishmaniose e tantas outras. Então, a solUção do problema
filantrópicos foram obrigadas a captar recursos, através
dasa~de, no Brasil, tem ~e ser uma decisão de caráter polítide empréstimos junto à rede bancária, para honrar
co. Não se. trata apenas de.. construir hospitaiS. Não acredito,
-as folhas de pagamento dos meses de março e de abril,
Senador Elcio Alvares, que'-. com o valor da ]H--::- Internação
cOinplicando a situação, pois acumularam enormes díHospitalar-, hospital algúm, neste País, vã 'sóbreviver. Visto
vidas.
isSo, que se estabeleça um valor condigno da)H, que se cobre
O Deputado José Unhares faz lima prõjeção base fiscalize o emprego desses recursos. Criou-Sé o SUS e tantas
tante sombriã d8. SitUação da saúde no País, principalotitras siglas para formar um conselho representativo da sociemente a relacionada com as Santas Casas e os hospitais
dade. E o que estamos vendo? Apenas manipUlações políticas
filantrópicos. E não é para menos, ressalta. Na última
de prefeitost de governadores, empregando, nesses conselhos,
quarta-feira, com outros Deputados que integram a
pessoas_ de sua intimidade, de s~u convíviq- político~ ConseComissão de Seguridade Social da Câmara, José Linhaqüentemente; as ações de saúde não passam do papel, pois
res. reuniu-se com o Ministro da Previdência Social,
as lH são distribuídas aos seus apadrinhados com a finalidade
António Britto, e ouviraiil uma triste notícia para a:
de "fazer política", utilizando-se desse recl!rso, sem o digno
saúde. Britto reafirmou a incapacidade da Previdência
atendimento. Daí por que não há dinheiro- para os hospitais

Junho de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 5 5211

de continuar transferindo para o Ministério da Saúde
queima, porque é o povo que está morrendo, sem ciUal(iuer
a parcela de 14,4% referente à arrecadação jun_to a
tipo de assistência rilédica.
- ·
empregados e empregadores_. É a tragédia, lamentou
N:ão _é possível que Secretário de Estado, encarregado
o Deputado Unhares. Ele salientou que o Ministério - da saúde, __Ministro da Saúde _e _o próprio Presidente)Ul,mar
da Saúde não tem receitas próprias, depêndendo dos
Fran_co, a quem dirijo, neste ·mom_entb, com-ovente --apel(),
po~sam ficar indif~Í'entes ã issO, _poique ~às_ santaS Casas-de _
repasses e arrecadação da Faierida (Ffn-sodal, concursos de prognósticos, lucro de pessoa jurídica e recursos
todo _o_ País estã<(fechand4?,_~- a ~ons<;qllêncíã do caciS-·sei-â
ordinários) e da Previdência (arrecadação junto a ema morte dos-carent~s, sem qualquer tipo de assistência méd~~pregados e empregadores).
E prossegue o Dr. Vicente Paulo de Miranda, Superino· Superintendente da Confederação das Miseri- tendente
da Santa Casa de C3.choeiro de Itapemirim:córdias, José Luiz Spigolon, tem_ uma_ explicação para
"EstamOs pleiteando, junto á Caixa EcoilómiCa
essa situação: Pura falta de senc;ibilidade do Governo
Federal, um empréstimo no valor de 6 bilhões de cruzeiFederal para com· o setor da saúde. Lembrou que a
ros, com recursos do PIS, para ó qual pedimos s-ua
sua entidade bateu às portas de todas as autoridades
ajUda junto- ao Dr. Dánilo de Castro, Presidente da
federais que têm a ver com a saúde, sem conseguir
-CaiXa Económica FederaL
resolver o problema. Sequer uma audiência com o Presidente Itamar Franco, para discutirmos o quadro das
Estainos pleiteando, 3iiida, juntO aos -MillistróS
Santas Casas e hospitais filantrópícos, 6 nabiri:ete do
Jutahy Magaihães e Jamil Haddad,_ algum recurso a
-fundo perdido, e precisamoide apoíO
Planalto conseguiu agendar, denunciou Spigolon."
eSsaS reívíndicações."
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, assunto de tamanha gravidade,e o Gabinete da Presidência não teve senSibilidade de
Vejam o absurdo: as Santas Casas, deSd"e niaio, rlão reCe~
agendar uma audiénciã.~ ·oon.t!arlarido-, inclusive, oli.entação
bem aquilo que era o valor devido e que. como disse _bem
do Presidente Itamar Franco, que reitera, publicamente, o
o Senador Ronaldo Aragão, nã.o. representa a realidade ~o
seu empenho na solução do social.
atendimento, poís sofre uma defasagem de inflação de: cerca
·
de 30% ao mês.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um apafte-?
Agora, o pior. Para que o idealismo não se perca neste
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço, com respeito, o nobre
Brasil de tantas desesperanças, as Santas Casas vão ao B-ànco,
Senador Josaphat Marinho.
vão à Caixa, requerer empréstirri.Õs, pagando juros sobre juO Sr. Josaphat Marinho - Esta parte de recurso que . ros. Então~ a inflação não é mais de 30%~ a·hi;flação ~..:d~o Ministério da Previdência deve transferir ao MinistériO da
60% sobre os hospitais. Ningu·ém,_por mais ideal que tenha,
Saúde não decorre de obrigação legal?
principalmente na área da saúde, pode continuar trabalhando
dessa maneira, enfrentando problemas que,_ infelizmente, não
O SR. ELCIO ALVARES~ Exatamente. Eum absurdo
ebcori.iram, n~ aUtoridades encariegadãs do seior:, _a- sen~ibi
que já me preocupa porque verifico que os--cofreS da Previlidade para resolvê-los.
dência também estão zerados- , negar o percentual previsto
Sr. Presidente, caríssimoS Colegas, dessa maneiril, acaba
na Constituição. Portanto, o Gów!ino está descumprindo noro ideal. Disse muito bem V. E~, Senador Ronaldo AragãO:
ma constitucional.
não há ideal que resista à indiferença, pOis ela -é a piOr reSposta
O Sr. Josaphat Marinho- O_ próprio Governo descumque alguém .pode ter, principalme'nte num caso Como esse.,
pre a lei.
Neste instan~e, em que dou _acústica .à fala sofrida, à
fala angustiante do Deputado José Línhares, que é o PresiO SR. ELCIO- ALVARES .:.:_,Não posso deixar de ler
dente da Confederação das Santas Casas, querO-, de públicO;
docu~ento que me_ chega do Espírito SantO, assinadO pelo
render homenagem necessária-, pOrque- é do meu dever. Erijo;
Supenntendente da Santa Casa da Misericórdia de Cachoeiro
nã pessoa do médico Luiz Buaiz, que é o Provedor da Santa
de Itapemirim, um dos maiores municípios do meu Estado
que recebe praticamente o afluxo de todos os doentes d~ - Casa de Miseriéórdia de Vitória, a imagem e -o exemplO de
todos aqueles que se dedicam a es_se abnegado mister de provesul do Espírito Santo.
_-- -_ __ - ;dorias de Santas Casas.
Diz o Dr. Vicente Paulo de Miranda:
Emblemo a imagem de Luiz Buaiz pela sua tradição 4e
"Prezado amigo, comuniCamoS i:t V. Er que ~até
vida médica. Um,homem que, no" exercício da mediCiilã. 1 doou
a presente data ainda não recebemos o faturamento
tudo em favor d_os mais carenteS~ O seu consultório, de porta
do -~ês d': março de 1993, que será pago, segundo
ab_e_rta, jamais _reçusou consulta aos pobres. Hoje, investidO
notiCiou a Imprensa, sem qualquer correção de valores.
-da responsabilidade de Provedor da Santa Cãsa de MiseriO mêS d~e_abril de 1993 também está vencido, e ninguém
córdia, onde vein atuando com a maior proficiência possível,
no Espmto Santo sabe dar qualquer informaçlio de
Luís me confessa -que está vivendo à base de tranquilizantes
quando haverá o pagamento.
'___
_ __ _
e sente que tod~ a sua vipa profissional, que foi 'pautada
Estamos em situação-3:flitfv3.- e desesperadora, repelo ideal, já não tem mais motivação, porque a Santa Casa
solvendo todos os 'problemas médico-hospitalares do
de Mise_ricórdia_ não consegue ver os seus apelos ouvidos e
sul do Estado~ sofrendq ainda~ discriminação "J,~Qr Parte
sentidos pelas aUtoridades.
do Governo do Estado, do BANES1ES-e-ao-BANDES, e não conseguimos seqüer- -u-ma -audiência Com
O Sr. Magrlo Bacelar-- Pernlite-me V~ Ex• _úm aParte,
o Sr. Secretário da Saúde.'' nobre Senador Elcio
. ' Alvares? -.
.
.
Nota-se que no Espírito Santo a situaÇão é idêittica à
do resto do País. As autoridades da área de saúde não querem
O SR. ELClO ALVARES - Conced_o o aparte ao nobre
Senador Magno-Bacelar, com muita alegria.
conversar sobre esse assunto. Esse assunto dói, esse--assunto
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O Sr. Magno Bacelar- Não _é um aparte, porque sei
que o __ tempo está

esgotado~

é apenas para que não- fique

nos Anais: ,V. EXa, ainda há pouco, quando fez o apelo ao
Presidente, falou que as_ Santas Çasa_s_ não _recebem desde

maio. Vamos corrigir para março. Elas não recebem desde
março, e há uma defasagem de três meses, isto é, __ nóveilta
por cento, no mínimo, do -valor fatuiiido. Eias "eSd.o s_em
receber desde março, nobre Senador Elcio Alvares.

_O SR. ELCIO ALVARES- Recebo, com valia, a retificaçao do nobre Senador Magno Bacelar, porque, exatamente,
estou verificando neste expediente que recebi de Cachoeiro
do Itapemirim, do Dr. Vicente Paulo_ d_e__ Mil;:anda, que é o
Superintendente, que a Santa Casa não recebeu o faturamento
do mês de março de 1993. Então, fiCa a retificação, o que
to:na o quadro mais angustiante ainda: março, abril, maio
·
e JUnho. E possível isso?
. ~orno f~la~os h~ 12':n~co,. e o .Senador Ronaldo Aragão
f01 tao prectso na observaçãO~ não há ideal que resista no
momento em que a indiferença sobrepaira a tudo.
Então, concluindo, Sr. Presidente e eminentes "Colegas,
rendo a Luiz Buaiz a minha .homenagem e endereço, neste
momento, o meu apelo ao_Governador- Albuíno A.ze:r:edo,
que sabe muito bem que a saúde no Espírito Santo não está
respondendo aos anseios da coletividade. A Secretaria da Saúde, desde o primeiro momento do Governo Albuíno Azeredo.
vem pecando por falhas que são criticadas permanentemente,
seja ha Assembléia Legislativa, seja através das colunas de.
jornal, merecendo, portanto, mudar de postUra.
Acredito no propósito das intenções do Governador Alb_uíno Azer':.do, e_, por isso mesmo, dirijo·a S. Ex~ um apelo
VIgoroso: Nao deiXe, de forma.JH~_nhJiroª, que a Santa Casa
de Misericórdia de Vitória· e a Santa Casa ·de Cachoeiro de
Itapemirim fechem as suas portas, porque seria no Estado
do Espírito Santo o __colapso da saúde.
Ao_ President~ Itamar F:anco, da tribuna do Senado, quero manifestar a mmha confiança nas suas palavras. O Presi:.
dente Itamar Franco tem· que mandar parar todas as obras
do Brasil, deve dar uma ordem para que não se gaste mais
um centavo em coisa nenhuma neste País, e deve imediatamente determinar que as verbas devidas às Santas Casas hospitais e às entidades filantrópicas sejam pagas rigorosamente,
de acordo com o que determina a lei.
O Presidente Itamar Franco não pode ficar com a responsabilidade que vai lhe pesar sobre os ombros de ver no seu
Governo o fechamento da.s Santas Casas· de Miseric6rdia no
País, entidades que vêm desde os primeiros momentos do
nascimento do Brasil.
O Presidente Itamar Fr.anco, neste lnsrante, ao lado do
Sr. Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso- que ontem me comoveu num depoimento aberto, franco
e leal - ; tem que ter o instrumental necessário para que
não s.e percam as esperanças e as Santas Casas possam realizar,
Bras1l afora, esta gtande obra de benemerência.
Este discurso objetivou, acima de tudo, convocar a atenção das Casas Legislativas de nosso· País para o grave problema
e o momento dramático que vivem as Santas Casas e as entidades filantrópicas. Que a nossa voz chegue at€-õ Presidente
da República para que Sua Excelência· "iiii6diã.tãmerite, sem
perder um minuto sequer. tome as providências necessárias,
~untamente com o Ministro Fernando Henrigue Cardoso Já que o INAMPS .acab:m e, como bem falaram o seriador
. Ronaldo Aragão e O' senador César DiaS, :ô.ãp -se- sabe mais
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a quem se dirigir neste País para resolver a situação dos hospitais.
Assim, o Presidente Itamar Franco, cuja preocupação
reiterada e permanente com o social é por todos conhecida,
está convidado, neste momento, _para dar resposta positiva
à sociedade brasileira e determinar que as sociedades filantrópicas e as Santas Casas tenham prioridade no recebimento
dos serviços já prestados· e que, desde o mês de março, próXimo passado, não foram pagos, comiYdisse muito bem o Senªdor Magno Bacelar.
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES - Já estava encerrando, mas
é imprescindível, no meu discurso, p aparte de V. Ex~ Por
isso, ouço V. Ex~ com iiiU.ita-atenção.
O Sr. Jonas Pinheiro.- Senador, apenas para não deixar
de fazer um registro breve de reconhecimento por esta grande
luta que V. Ex~ vem travando, e que não é de hoje. Acompanhamos V. Ex~, de há muito, e sabe ritos da constante preocupação que tem com as Santas Casas de Misericórdia de todo
o País e, em particular, com as do Espírito Santo. É realmente
um quadro lamentável o que vivemos, de desânimó, de· desesperança. Temos todos qUe uriir aS noSsas·vozeS ·nç. sentido
de fazer com que se ericontrem: requsos para resOlver esse
grave problema. Não é possível que não haja dinheiro para
a-saúde neste País. O Ministro Fernando Henrique Cardoso
fez um discurso. melancólico, de preocupação com a escassez
de recursos, mas S. Ex~ há de dar um jeito, tem que tirar
dinheiro de onde tiver, mas não yai deixar perma:ne'c~r esse
estado de penúria, em que estão mergulhadas as Santas Casas
de Misericórdia. De modo que me solidarizo cojn. Q .discurso
de V. EX\ que traz, nesta oportunidade, essa preocupação
jmensa, que não é de. agora, como, disse, é '-:'-ma constante
nos pronUnciamentOs de V. Ex~ .De m.oOo, nobre· SertádQr,
que V. Ex• haverá de contar _G.OITl o apoio integral da CaSa,
nesta bandeira de luta e de reivindicação justa e~ f~vor justamente dos mais pobres. dos mais necessitados, dos mais carentes, que compõem realmente a grande clientela das Santas
Casas de Misericórdia, com bem diz o nome. Receba, portanto, os nossos parabéns e a nossa_solidã.ried<:!de., que lhe. trazermos nesta ocasíão.
.
O SR. ELCIO ALVARES - Acredito que 9 J!J;e§idente.
Itamar Franco vai tomar conhecimento_ deste. prori.1:1tici~ento
e, quando verificar a justeza dos apartes, como o Oo S"enador
Jonas Pinheiro agora, Sua Excelência vai compreender que
o que traduzo nesta tribuna é urna angústia coletiva. Representamos os Estados brasileiros, e se tivéssemos a grande capacidade de ouvir todos os Estados em conjunto, agora, ouvirfa. mos uma voz uníssona, clamando em favor das.Santas Casas
e das entidades filantrópicas.
Encerro o meu discurso em um momento de tantas dívidas, reafirmando aqui a minha confiari_ça na atihJ.c\e ·do Presidente Itamar Franco, sempre preocupado com os problemas
sociais, para que Sua Excelência determine, com a urgência
que o caso requer, o pronto atendimento à:;;;. San~as Casas
de Misericórdia, para que a saúde do. País, tão combalída,
não ingresse no caos anunciado pelo Padr:·· José Unhares,
tabnegado defensor das instituições pias.
Muito obrigado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO«~·s:
Aluízio Bezerra _ Antonio Mariz ~ Beni V ras _ César Uías _
Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ Dn·ceu ·ea:m.eirO
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Eduardo Suplicy _ Garibaldi Alves Filho.__ Gerson Camata_
Gilberto Miranda _ Guilhenne Palmeira _ Humberto Lucena _
Irapuan Costa Júnior :_ João Rocha _ Jonas Pin}l_eiro _ Josaphat
Marinho _ José Paulo Bisol _ Júlio Campos _ Layoisier Maia _
Levy Dias ~ Lourival Baptista _ Luiz Alberto Oliveira ..... Mauro
Benevides _ Ney Maranhão _ Ronaldo Aiagão _ Ronan Tito _
Valmir Carnpelo.
O SR. PRESIDENTE (Cliagas Rod;igues) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 38 Srs. Senadores.
Passa-se â

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n!' 46, de 1993r que autoriza o Governo do Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito junto
à Financiadora de Estudos e Projetes ~ FINEP, no
valor de dezenove bilhões, setecentos e setenta e _seis
milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito
cruzeiros e cinqüenta e três centavos, para financiamento do Projeto Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão.
·

A matériã-teve a-· sua discussão encérrada. -A vot3.ção
fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item2:REQUERIMENTO N• 515, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281
do Regimento Interno)
Votação, em. turno único, do Requerimento n' 515,
de 1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos
do art. 58 da ConStifuição Federal, in fine, combinado
com os arts. 71 e 74, "a", e 78 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 9
membros titulares e 5 suplentes, para, no prazo de 90
dias, estudar a problemática vinculada ao Programa

Calha Norte.
A discussão da matéria foi encerrada_. A votação do requerimento deixa de ser realizada por falta de quorum ..
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.Presidente,
Srs. Senad:ores:
Depois de ouvirmos o brilhante discurso do Senador Elcio
Alvares, trazendo ao conhecimento desta Casa e da Nação
a angústia d~s Santas Casas de Misericórdia do Brasil e, princi. palmente, do seu Estado, podemos dar um testemunho da
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nece_ssidade urg~nte que tem esta Nação de tomar provtdência

coin -relação à saúde pública.
Mas hoje, Sr. Presidente, quero me reportar a uma matéria do Jornal de Brasília, dQ_ 4ia 3 4e_junho de 1993, tendo
éOIDõ título- "Diagnóstico da Amazônia prevê futuro sombrio":
· Não é novidade_ alguma que a Amazónia teilha 11%
<:J_a populaç_ão brasileira e ocupe 60% do Território Nacional,
Sendo que há atualmente -um esvaziamento da zona rural,
quase que numa progressão geométrica. A nosso ver, isso
OC!);ti~ porfalta de planejamento e de programa que atenda
àquela região.
oUvilnos constantemente a Amazônia cantada, em prosa
e verso, como celeiro da biodiversidade, como solução dos
problemas desta Na-ção e até do mundo; mas esta reportagem
chama a atenção desse esvaziamento que está ocorrendo em
60% naquela região. Não há um projetO, um programa para
que a Amazônia se integre âefinitivarrierite no· ProcessO de
desenvolvimento nacional. Por exemplo: há falta de energia,
de projeto para a fixação do homem, de um programa de
implantação de indústrias, etc.
A Amazónia, a cada dia que passa, se -distancia cada
vez mais do desenvolvimento nacibnal.
Sr. Presidente, leio o seguinte artigo:
'_:Cidades çaçla .vez mais inchadas e s_em infra-estrutura, tráfico de drogas, prostituição e garimpo nas
áreas de fronteira, concentração fundiária e total ausência de ações do Governo Federal. Essas informações_
fazem parte do mais amplo diagnóstico ambiental da
Amazônia Legal já feito no País, que será entregue
no final do mês à Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE). pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta·
tística (IBGE), para serVir de base ao primeiro"iOneamento económico e ecológico da região.'.'
Isso é uma condição sine qua non para que-se tenha
conhecimento da realidade da Região Amazôliica. Por inúrite.::
ras vezes, nesta Casa, afirmei que ós programas para·a Amazônia- são feitos se-m õ devido conheCimento de sua realidade_..
Eles são feitós noS escritórios de Brasilia e do Rio de Janeiro
pOf- aqueles que cOnhecem a Amazôriia atrav_és de_livros e
._de reportagens.
Continuo, Sr. Presidente e SiS_, Senadores; _
"A Amazónia Legal, que inclui os Estados do Mato Grosso; Tocantins e parte do Maranhão e mais seis
estados, já tem hoje 55% dos seus 16,5 milhões de
habitantes morando em cidades. Com cinco -milhões
de quilómetros quadrados (60% do território naciOnal
e apenas 11% da sua população_), a Amazônia precisa"-de uma macroestratégia para segurar a população nas
regiões mais instáveis-;.-como Maranhão e Tocantins~
estudos para uso alternativo do solo e avaliação dos
grandes projetos agromineraiS, ·explicou a geógrafa Adma Hamam, gerente do projeto do IBGE.
Serão entregues 46 produtos à SAE (mapas e estudos), resultado de dois anos de trabalho de campo,
cruzados com dados do censo de 1991 do Incra e secretarias de saúde, entre outros, explicou Adma. Com
a presença cada vez mais rara do Estado, cresce a população marginal, principalmente nas áreas de fronteira.
"A União tem tarefas que são intransferíveis", destaca
o trabalho.
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A concentração de terras é muito. grande na AmaR
sobre a problemática da Amazônia, com o intuito de chamar
a atençãO- dos organismos- internacionaiS e doS Parlamentares
zônia Legal: No Mato Grosso, 0,10% do_s produtores
de todo o mundo, a respeito da necessidade urgente âe sairmos
detêm mais de 47% <las terras. Nq Mara_g~o.- a preSsão
da retórica.páTã. a prática, da conversa para a objetividade,
fundiária gera conflitos armados devido a posse-de teriado papel para a execução.
por grandes proprietários. Oufrõ jJoiltO que vai set
Quando se falava que a Amazônia estava sendo destru.íd_a,
destacado para a SAE diz respeiio à fragt1idade dos
ii_nediatamente aparecia aquela história do chamado buraco
solos e a ne@sidade da revisão do_s c~itérios ·agropede .ozónio. Sabemos que os responsáveis pela desruição do
cuários para evitar desastres ambientais maiores.
meio ambiente são os p~_íses âo PrimeirO Mundo. A região
A predominância da pecuária sobre as atividades
amazónica não tem quase nenhuma influência, porqUe o oxigêagrícolas mostra o avanço do desmatarnento na Amazônio _prOduzido é consumido, à noite_, pela própria mata-. Isso
nia. Havia, segundo dados de 1985, 43 milhões de-lie.cé ~f.!la "~cata"----:--- dizia eu, naquele Congresso Parlamentar.
tares de pastagens contra cinco milhões de hectares
É preciSO que se teó.hã recursos par·a· que se eXPlore raciode lavoura temporária e 900 mil hectares de lavoura
permanente.
_ _
na;lm_ent~ as riquezas da Amazónia, paia que ela possa contribuir para a melhoria da condiÇão- de vida no Plançta Terra.
Embora o fluxo migratório_ pata' as fronteiras_ agrí~as, para isso, é preciso que aqueles qüe acuSam o Brasil
colas tenha diminuído, 51% da população está hoje
contribuam corri a Sua parte, empregando recursos para esse
nas cidades; devido à falta de condições para continuar
desenvolvimento.
no interior, cada veZ rtl~is gente é expulsa para as áreas
Tivemos uma comissão, nesta Casa, que tev·e córilo Relaurbanas.
tor o Senador Jarbas Passarinho, onde se fazia acusações de
O zoneamento económico-ecológico da Amazônia
destruiçãO da Amazônia. E. foi provado que o desmataffiento
Legal vai ser feito pelos estadns..J~. mun.icípios Sob a
supervisão da SÃE e apoio do IBGE, disse Adrna.
da Amazónia-estava nã o"rdem de 13%, no máXiino! Mas
não se falava nós 87% preservados; e se diZia q:ue; desses
"Existem várfas· a-rn:a:zônias e não ·se--p-ode fazer um
13%, o Estado que mais agredia a natureza era Rondônia.
trabalho desses de Brasilia, sem estar perto dos problemas de cada localidade, disse.,
Foi provado também que, desses 13% para o desenVolvimento
do Estado, só havia sido desmatado 7%. Não se diiiã da
Disse muito bem essa pesquisadora que· rtão se pode fazer
preservação dos 87% .. Fez-se um escândalo a nível internaesse_ trabalho de Brasíl_ia 1 do Rio de Janeiro Ou de São Paulo,
cional; diziam que o planeta iria expiÕdir, quando a verdade
sem conhec~r a Ama~ón~a. _: _-_ era bem outra! Mas é necessário que se adote titiia política
Na ECO 92, ~ratóu-se de problemas do· meiO- ambiente:
pan:ra Amazônia.
_
criou-se instrumentos, fundos, para auxiliir" a exploraÇão raE quero aqui repetir, Sr. Presidente·, Srs. Senadores, que
cional, adequada das riquezas ininerais, vegetais, da biodivera Amazônia não precisa de esmola. '1\. Amazônia precisa de
sidade. TOdavia, tudo isso hoje continua· dormindo no papel.
ajuda para o seu desenvolvinientO, para-se integtat·ao desenEnquanto se discute a djvisãO desses r~ütSos entre países
volviinento sóciO..:-ecbõómico deste País. E o exei;liplo do que
ricos e pobres, a Amazônia OODiinua heces:Sitàndo de recursos
estou dizendo, _é que no Estado de Rondônia· tetnós uma
para seu desenvolvimento.
única hidrelétrica - e, aqui, quero ser repetitivo, quero
Agora, no meu Estado de Rondônia, aprOvóu-se o Piariavir a esta fribuná todos os dias para repetir: o Estaâo de
flora, um programa assedado ao BIRD, que-fará o_z_o!leamento agroecológico dO Estado. Mas, Srs. Senadores, jã cO- - Rondônia só tem uma hidrelétrica, cujas obras já deveriam
ter _sido concluídas há cirico anos. ·rã estamos com 12 anos
meça: a entrar a chamada- pólitkagem, ·O favorecimento. É
e ainda não o foj. Faltam ser rristáladas__ cin~o -tUrbinas e,
preciso que o Governo· Fede_ral e o Gov.ernQ do Estado, que
quando termiri"arem essas instalaçõeS, ainda necesSitará ·de
têin contrapartida nesse projeto, fiscalizem para que os recu-ruin sistema âe-tr"ansrilissãó.
sos destinados ao desenvolvimento do Estado de Rondônia,
-sr. Presidente, desejo trazer, desta tribuna, o meu testeatravés de um programa que tem duração de cirico acios, Sefam
munho ~obre o empenho do Governo· Itamar FrancO na coo~
realmente aplicados no seu desenvolvimento. Com isso, o
clusão da Usina de Samuel; o empenho de iniciar. aiiída no
Estado de Rondônia, que está inserido na AmazôniaLegal,
seu Governo, a Construção do sistema de tran,smi_ssão que
poderá sair da situação de penúria em que Se encoritra~
vai da Usina de Samuel à cidade de Ji-Paraná, e que poderá
Não há um projeto para o desenvolvimento do Estado
ser ampliada até à cidade de Presidente Médici.
nem no sentido energético~ ·nem no sentido social, nem no
Não entendemos como_qualquer Estado possa se desen~
sentido político e ilem eXiste respeito ao inelb ambiente. O
Volver sem ~neigia" elétrica, que é a alavanca principal do
Estado de Rondônia, que está inserido também nesse diag_nósdesenvolvimento. E o meu Estado de Rondônia necessita destit<Y; espera que esses recursOs do Planaflora sejam realmente
sa alavanca; ·o meu Estado apela para a sensibilidade doS
destin~os ao desenvolvimento do Estado,_ para dar melhor
homens responsáveis pela Eletrobrás, pelo Ministério de Micondição de vida a sua população. Esperambs que o emprego
nas e Energia para que se inicie a construção desse sistema
dos recursos· oriundos do Banco Mundial, do Governo Federal
de transrtlissão, que já foi assinado numa carta de intenção.
e do Governo EStã.dual sejam direcionadàs· Para produzir iiExistem recursos orçamentários, desde 1989, tanto para a
queza e desenvolvimento no Estado.
cçmclusão da Usina de Samuel como para o iníciO da construSr. Presidente e Srs. Senadores, o diãifl.ósticõ, as cij:lição do sistema de transmissão.
niões, os seminários, os ~oongressos, as palestras feitas no Brasil
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no meu Estado há--ffiais
e no mundo sobre a_ região amazônici continuam só corriO
de 40_ municípios atendidos pelo sistema de termoelétriéas,
palestras. continuam só Como programas~ nau- indo além dos
gabinetes, dos papéis e das intenções.
~jo~. motores têm mais de 30 anõ_J, e nã_o mais e:xistem" peçás
de reposição. Esse é o clamor das grandes cidades de RondôTive a oportunidade de, no Parlamento Latino~Ameri
nia; -cOmo Ariquemes, Jaru, Otiro Preto, Ji-Paraná, Presicano, em 1989, na cidade da Costa Rica, fã.Zer unia exposição
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dente Médici, Cacoal, Roliffi de Moura, e tantos outros que
carecem de uma solução, não para hoje, mas para onteml
As Centrais Elétricas- do Estad9 _ d~ Ro-nçión~a não ~êllJ
a mínima condição de solucionar esses problemas .. As Centrais
ElétriCas de Rondôriia têm um débitp_de_ma_is_de 120 milhões

de dólares.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dentro_ desse
diagnóstico da Amazônia Legal, reportaM me com mais ênfase
ao meu Estado, onde a situação da população que, acreditando
na proposta contida no slogan "vamos integrar para não entregar", deslocou-se de todos os pontos do País para ali se fixarem, à espera de assentamentos rurais e do cumprimento de
promessas de ajuda direta aos programas de desenvolvimento

daquela região e do Estado_. . , . _ _ . .
..-. . , _. ,
Hoje, o Estado não tem condições de pagar salário digno
e merecido aos seus funcionár_ios, contã com.-a.dminis_tração
que deixa muito a desejar e coni um GOVernO "t}ue· ·não fêril
um norte, um programa. Nem por isso, Sr. ~re_sidente_, Srs.
Senadores, a população_ deixou de ter esperança em melhores
dias.
A conclusão da Usina_d_e_S_amuel, sem nenhum exagero,
está para a sobrevida do Estado como o oxigêni~ e~t~ _pa_râ.
as pessoas. Urge que se conclua essa obra_. a_t~ porque :.. .:. .
segundo já quvi - a 9bra cara é "a que não é terminaq.a. ,
A imprensa leva ao conhecimento da sociedade. a_ cada
dia, que o diagnóstico da situação da nossa _-região e_ o maiS
desesperançoso e cruel. Sessenta por- cento do Território Na~
clonai encontra-se quase sem perspectiva, eriibora possua riquezas minerais, vegetafs, biodiversidade. Nesses._lo~is de
fronteira, prolifera o tráfico de drogas, a prostituiç-ão, porque
não há integração dessa gente ao desenvo~vimento do País.
Não há estradas, a assiStência médic"a_é piecáiià", a àSsis~éncia
social deixa muito a desejár e o mercad_o d~_tr~Çall].~ ~ ~xíguo,
quase inexistente.
._
Existe luta muita grande - com ap.teparos matore_s ~
pela saída para o Pacífico. Seria ã viabilização da região,
através do Acre, chegando à região de Porto Ilo, no Peru,
onde se poderia incentivar a agroindústria,- a- agricUltura,
a exploração racional e equilibrada dos produtos minerais~
Atualmente, a exploração da cassiterita no meu Estado
tem ocasionado danos ao_so_lo, e .o Go'l(eino nãO t~m- reCebido
contrapartida nos impostos. O que nOs c3.be --:- isso Sii:ri_-:é malária, a doença, a agressão à naturez~-· No entanto,
Sr. Presidente, Srs. senadores, o grande exportador da cassiterita é a Bolívia. O Estado de Rond.ônia- repito- rec_ebe
em troca a miséria, a penúria, a doença. Falta política definida
em relação à exploração mineral, havendo apenas os ''alvarás
de gavetas~. A ConstituiçãO" ampara as cO~perativas, rilãs os
artigos relacionados com :o tema ~recem qe ~~g~lal_l.!~_~tação.
Esse é, portanto, o triSte, o soffibrió, <? n-egio·aiagrióStico
da Amazônia, diagnó~Jico tão retratado pela imprensa nacional.
Deixo, Sr. Presidente, Srs. senadores, aqui o meu alerta
no sentidu_de que o Governo dê aos Estados da Amazônia
tratamento adequado, sob pena dessa região nunca se integrar
ao desenvolvimento _do País.
A Amazónia, fiais "especificamente o meu Estado, Rondônia, não necessita de esmola; quer a compreensão que lhe
é devida para poder integrar-se diretamente ao processo de
desenvolvimento nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.

~

Concendo
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, intimamente vinculada aos destinos da capital da República, a cidade-satélite de Taguatinga completa, nesse sábado, 35 anos.
Apraz-me, hoje, reconhecer-lhe o honroso e importante papel
hiStófico que a fez generoso abrigo de um sem número de
i_mi_grantes piOneiros, artífíces de uma das mais modernas capitais do mundo.
Em 1958, quando a construção de Brasllia empolgava
a todos, formava-;;e um povoado de aproximadamente 1.000
pessoas, exatament.e no ponto onde_ existe a ligação Taguafiilga-Núcleo Bandeirante. Assim, começou a ser traçada a mais
pujante cidade-satélite do Distrito Federal, de início chamada
Vila Sarah Kubitscheck, às margens do córrego Taguatinga,
ond~ foram distribuídos os primeiros lotes. __ _ ___
_
-~_-:_Pi.stante 25km çlo Plano Piloto, perfa~en,do uma área
de_Jilkni, apenas dois anos após a distribuição daqueles primeiros lotes, Tag_uatinga já somava 26 mil habitantes. Esse
ritmo acelerado de crescimento demográfico só fOi co~trolado
e estancado na-década_ de 80, sendO que nOs últimos 10 anos
a população taguatinguense, projetada par~-30_mil hab~tantes,
elevou~se de 197 mil para mais de 400 mil habitantes. Hoje,
o-antigo acampamento transformou-se em uma cidade de arranha-céus.
Taguatino-a, considerada uma das maiores _cidades do
País, tanto er:: população quanto erÍ1 crescimento económico,
já ~m 1991 respondia por quase 40% da receita do DiStrito
Federal, graças à atividade de um_ comércio de 3.500 lojas
e de m,ais de 400 indústrias. Taguatinga é a ~i~~de-satélite_
qUe mais arrecada ICMS e um~__ das maiores arrecad~doras
de p?TU. I:?o ponto de vista de urbanizaç_ão é uma c~dade
privilegiada, pois conta com ãmpla rede de água e de esgotos,
com eficiente iluiil,inação pública__~ com_ ?O% __ do ~e_rí!Detro
urba:no asfaltado. bispõe, também, de um comércio ricamente
diversificado e do mais amplo parque industrial do Distrito
Federal.
-Administrador que fui, durante quase cinco anos, dessa
cidJlde de características tão marcantes quanto· peculiares, sou
testemunha do seu progresso e modernidade, consolidados
por uma população de forte espírito comunitário. A representa.ti0dade da sociedade taguatinguense, em todos__ os segmen-tos que lhe dizem respeito, faz-se sempre presente, mediando
e possibilitando soluções para pendências que não chegariam
a contento sem sua atuante participação.
Hoje, elevad_o à condição de representante do povo brasiliense no Congr~_sso Nacional, reporto-me sempre à salutar
experiência adquirida durante o_ tempo em que exerci o cargo
de administrador de Taguatinga. Posso afirmar, com particular
orgulho, que aquela cidade-dormitórío, formada nos idos de
1958, transformO!J.·Se em vigoroso pólo econômíco e cultural,
merecendo sempre referência especial quando se trata de desenVOlvimento pertinente à região Centro-Oesfe. Sediando
várias empresas de projeção nacional, Taguatinga gera seus
próprios recursos, através de trabalho exemplar, com total
independência do Plano Piloto.
Evidentemente, como toda cidade de seu porte, Taguatinga enfrenta dificuldades em razão de seu acelerado cresci" menta populaCíónal. ·são necessídades naturais que o_ progressO impõe. Infra-estrutura e urbanização passam a requerer
adequação, consoante o aumento da demanda dos variados
setores. O escoamento do trânsito, pói exemplo, começa a
sentir dificuldacle,A,Çlevido ao tráfego interiSõ-de vefculos, prinCipalmente no centro da cidade. Em boa hora, a construção

do Metró de superfície de Brasllia virá ateiider à solução
desse problema. A indústria e o coméfciO já se ressentem

da falta de áreas para sua expansão, o que implica redimensionamento da sua estruturação-para compatibizá-la a suas novas
necessidades. Contudo, a administração local, bem como o
Governador Joaquim Roriz, já estão siiltoiüzados com essa
premência, ambos preocupados com a ampliação do setor
industrial e comercial.

o- meio rural tem-se revelado outra grande força económiCa de Taguatinga. A produção de tomate, cenoura, soja,
leite, aves e mel, praticamente garante o abastecimento da
região.
_
O setor educacional está muito bem provido. A rede
pública atende em torno de 65 mil alunos de 1" e 29 graUs,
contra 46 mil das escolas particulares. Os estudantes de nível
superior também estão bem servidos. Além da Faculdade Católica, que funciona na cidade há mais de dois anos, brevemente a cidade-satélite de Taguatinga c9_!1tará tainbém com
aili.Stalação da Universidade Regional. Sinto-me imensamente
feliz em ver criada por Lei a Universidade Regional do Distrito
Federal, cujo projeto,- de minha autoria, defendi desde os
meus tempos de Deputado FederaL E, neste ato, quero fazer
jUs~iça'30 DeP,utado Distrital José Edmar, que também lutou
e apresentou Projeto por aquele ideal na Câmara Legislativa,
transfo{mando-o em realidade. Sediada na cidade-satélite de
Taguatinga, a noVa Universidade visa a atender aos objetivos
do estudante trabalhador, que terá a possibilidade de freqüentar cursos noturnos, que não lhe são viabilizados, em sua
maioria, pela UnB.
Finalizando, portanto, não poderia deixar de parabenizar
os taguatingucnses pelos fecundos 35 anos de fundação de
sua ddade. Parã.béns, Taguatinga, pelo exemplo, pela liderança e pela modernidade que a faz líder no Distrito FederaL
Muito obrigado, Sr. Pr_esidente.
O Sr. Ney Maranhão ..:_Sr. Presidente, pelo a palavra,
como Líder, para uma breve comunicação.
c
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex\ nobre Senador Ney Mara_nhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Çomo Líder.
Para uma breve. comunicação)- Sr. Presidente~ Sl:'$. Senadores como um dos leitores assíduos do conceituado Jornal Folha
Paulo, tomei conhecimento da reportagem sobre a seca
de
do Nordeste, publicada no dia 2 do corrente, na série "Brasil
Viável", onde são exibidos exemplos de projetas bem sucedidos que, utilizando irrigação, estão gerando riqueZa. Como
diz o competente Jornalista Gilberto Ditnenstein, "o sertão
virou, ali, oásis, exportando alimentos e não me~digos travestidos de migrantes".
·1.. ·
Tenho defendido desta tribuna uma decisão política que
resolva, em definitivo, a situaç-ão---de miSéria _do_ Nordeste,
através da irrigação.
. Tenho mostrado que o Nordeste é viável; que uma grande
quantidade de suas terras são potencialmente _melhores_ do
que as do semi-árido da Califórnia, um dos maiOres celetros
do mundo.
Dando como lida a brilhante reportagem, aproveito a
1dé1a do jornalista daquele conceituado jornal, Folha de S.
Paulo, e apresentarei projeto de lei tornando o estudo da
irrigação parte obrigatória do currículo de todas as escolas
· do Nordeste brasileiro.
Para concluir, gostaria de relembrar que o I~MF deverá
ser aprovado na Câmara dos Deputados _na próxtma semana
e virá ao Senado para a nossa apreciação.
Já tenho emenda pronta que destina 30% de sua arrecadação para ser empregada exclusivamente na irrigação do
Nordeste, resolvendo, defillitivamente, as agruras de nossa
gente. Para tanto, conto com o apoio de todo o Senado Federal
para esta causa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

S.
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à seca, empresa fatura US$ 45 mi

PAULO MOTA
Da A&~ nela Folll:ll, c.m Fortal!lu.

A Maisa -uma emprc~a agríco.~ediada em Mossnró (300 km
ao non•: úc Niltal)-· e:,;tll ::cln;.c
guindo provar que a região Nordeste pode ser produtiva. apesar
da seca. Utilizando um sistema de
Írrigado a ·partir de I~ poços
êavados a profundidade~ de até
700 metros, a cmprcsa prmluz
anualmente 53 mil tonelada" de
la

melão. A produção _é_consit.lerada,
segundo o dirctor de C:\PQrtaçi'lcs
da empresa, Marcelo Gatlclha, a

maior do país.
Situada numa d:1s rc-gifteii mai~
secal'i do Nordeste. a Mai~a ê_ ··um
oásis no deserto'". Com um fatur'amento anual de USS 45 milhões,
~ empresa é rcpon~tivcl por 4.000
émpregos diretos e indirctm., nu·
tpa região marcada pela mi!.éria.
1 Ocupando uma área de 25 milllcetares., a Maisa é uma fazenda
~ue funciona como uma peq-uena
uirJ:1de Eípka da reg_i;-u• Sude~tc.
t\Ja vila construfd:l para os fundurl;íri(lS. residem cc-r<:a clc 5.000
1fc-ssoas. São 600 casas conl água
cm:anacla, lu:r. elétrica c rede de

Projeto faz "reforma agrária liberal"
o~ A~ nela Fo1h, em Fortaleza

A Maisa cons"juiu um empréstimo de US 10 milhões
com bancos holandeses paro
implantar um projeto semelhante ao de Mos_çoró _em
Jagu:~ruana (CE). De acordo
com o projeto, metade da área
de 5.000 hectares seri dividida
em /ores de 8 a 12 hectare.ç, que
serão cultivados por pequenos
pmpriet;Jrio.ç.
O pnifcto vai u.~ar água do rio
cesgoto. A \ ila tem ainda hospital,
escola clc I? grau, creche c duas
antenaS pilratxilicas.
Na área produtiva, a emprc~a
clisp(lc de um si~tcma de comunicação para acompanhamento das
variações clímátiCas, -SOO km de
estradas internas e 5.500 kw de
l'apacidade elétrka.

Única salda

O SR •. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue>T:_ Concedo
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.

OSR. GARIBALDIALVESFILHO (PMDB -RN. Pro·
nuncia- 6 seguinte "discursO. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tendo participado, ontem, de mais
uma reunião da Comissão Nacional das Frentes Produtivas
de Trabalho como representante do Senado, quero encaminhar à Mesa u pronunciamento _que fiz na ocasião, para que
conste dos Ana:is da nossa Casa, já que s·e trata de um estudo
que diz respeito ao problema da seca, principalmente no que
toca à questão do_ crédito.
Estou- encaminhando à Mesa este trabalho e, ao mesmo
tempo, Sr. Presidente, informo que, na reunião de ontem,
foi novamente abordã:du o problema do agravamento da situação da estiagem e a necessidade que se tem de, pelo menos,
proporcionar um salário mais digno ao trabalhador das frentes
produtivas; que está re-cebendo, neste momento, apenas 850
mil cruzeirOs, quando deveria, pelo menos, estar recebendo
a metade do- salário mínimo atual.
Qu~fo também irisar que há necessidade de ampliação
até mesmo- daS vagas ofc;;:recidas, para que os trabalhadores
possam ter uma alternativa de emprego naquela região.
Esses pontos foram abordados na reunião de ontem da
Comissão, que foi presidida pelo Presidente da Câmara dos
Deputados e a que compareceram os Governadores e os Deputados que fazem parte da Comissão da Seca da Câmara dos
Deputados.
Quando surgiram essas questões, falou-se em cortes nos
gastos do _Governo. É evidente que cortes são necessários,
mas que não atinjam, numa hora dessas, o programa de assistência às vítimas da estiagem no Nordeste.

Jaguaribe para a irrigaçào por
meio de uma adutora. A primeira r:.ufl'le;r.; Jc mc!ã;,; .:st.:f

previ.çcapara 1994.
Para o presidente da Maisa.
Geraldo Rola, a experiência
pode ser definida ''comó um
caso de reforma agrária em
estilo c.?pit:1/ista liberal"', O
governo do Ceará entra com
US$ 16 milhties em obras de
inffa~estrutura e o Banco do
Nordeste (BNB) financia cerca
de USS 14 milhões aos pequeno8pmprictários.
(PM)
-----

A Maisa instalou-se _em Mossoró, em 1970, para a produção
extensiva de caju. Com a grande
seça ocorrida entre 1979 e 1983, a
empresa quaM: entrou em falência.
"Descobrimos que a llnica safda
para nossa sobrevivência seria a
diversificação da produção e que
o melão era a melhor altcrnati·
va'',afinnaGadelha.-Após pesquisar tecnologia em

regiões semi-átidas de Israel e
Califórnia (EUA), a empresa descobriu que os solos de Mossoró
poderiam obter uma produtividade
superior às das. áreas pesquisadas.
''O nosso único mérito roi adaptar
as formas de Irrigação desenvolvidas naqueles paíse..c; à realidade
de Mossoró ··.diz.

Tecnologia
Segundo ele, o sistema de_ irrigação tem como base o gotejamento da água através de pequenos furos em canos de PVC. A
água é bombeada a partir de dez
reservatórios. Os canos ficam no
chão. perto das rafzes das plantas,
para manter a terra sempre molhada. "É__um p~ess.o simples,
que poderia ser adotado em larga
escala no combate à seca.·'
Ele afirma que, este ano, mesmo tendo chovido apenas 201J. da
mécfla de 600 mililitrQS; anuais, a
empresa deverá manter os qu3.tro
plantios previstos ... Estamos tão
otimistas que investimos USS 8
milhõe!.s em tecnologia, inclusive
com a construção de lrês novos
poços, que duplicarão nossa capacidade de produç!oem 94'' ,diz.

Esse apelo foi feito por todOs os Parlamentares, por todos
os Governadores e por todos os membros da ComissãO na
manhã de ontem, durante a cítada reunião.
Sr. Presidente, estou enca-minhando à Mesa, para que
conste dos Anais, esse trabalho, que fala, sobretudo, da insensibilidade das instituições oficiiDS "de _crédito, que, numa-hOra
como essa, estão executando dívidas dos agricultores cObrando correção monetária e juros superiores ao rendí:ffiento da
caderneta de poupança. E o que acontece com o Programa
Cacímbão, do Barico do Brasíl, que concede créditO para
aquisição de ração e para a formação de recursos hídricos
-Tio Nordeste.
Muito obrigado.

e

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. GARIBAL·
DI ALVES FILHO EM SEU DISCURSO:

COMISSÃO NACIONAL DO PROGRAMA
FRENTES PRODUTIVAS DE TRABALHO
Pronunciamento do Senador Garibaldi Alves Filho
.B_rasília- DF, Junho de 1993
Índice
I - A questão da dívida dos produtores rurais junto
ao Banco do Bi'a_sil
II - Questões básicas do FNE
III -Apreciações finais
I - A questão da dívida dos produtores rurais junto ao Banco
do Brasil.
_
A gravidade dessa questão, com repercussão negativa
na produção ru:r:_al, dispensa uma avaliação sobre a validade
das políticas_adátadas pelo Governo Federal: a que suspendeu
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atuais, procedimentos que ferem direitos humanos e suprimem
regras de nature~a ética inerentes a qualquer contrato:
Sobre esse aSS!J.D~9 entreguei ao seu Presidente, Dr. Alcir
Calliari, uma Cédula rural como docume_p;to de prova_ incontência dessa dívida e a impossibilidade de sua amortização
_ .
_
___ _
, .
testável.
_
nas condições atuais de custo fin-ani:::eir_o e_ de s.eca radical.
2 -Crédito para a atividade_ suc_ro.,alcooleira- Em 1991,
Vejamos, em primeiro lugar, o custo financeiro praticado
pelo Banco do Brasil para diversas operações de custeio e -o Banco do Brasil prorrogou por dez anos as dívidas dos
plantadores de çana-de-açúcar ao custo de 12,5% de jllros
investimento agrícola e pecuário.
__ _
mais IGPiyL Essa pr~rrogação Veio TI<? b~jo do programa que
1 -Custeio Pecuário - até julho de 1991~ o Banco
pretendia revigorar a atividade sucro-alcooleira._ Indifere.nte
do Brasil oferecia aos pecuaristas dO Nordeste, incluindo Os
do semi-árido, com o prazo de um ano, custeio pec_uáiiO 3o
ª-- esse propósito, o Banco do Brasil acrescentou aQ estoque
custo de 24% de juros ao ano, com atualização monetária
da dívida em negociação 30% que, em parte, seria reduzida
com a sua liquidaçã-o pontUal durante os lO_ânos..,: .. _ .
·
pela TR.
Como condição prévia .Portanto, para renegociar ó seu
Para o mini e pequeno produtor a tax·a _de juros caia
.d~bito, o. plantador de _cana suPm,ete:q.-S;e a_~~~
_saldo
para 9% ao ano, mantendo-se o mesmo Lndic_e_ de co.i:reção
devedor acrescido em 30% e, sObre essa multa pagar 12,5%
monetária.
de juros mais- 3 Variação" do IGPM.
Em agostO do mesmo ano o Governo Federal. no âmbito
_ ·-· ...
Uni estudo feito pela Associação dos Pla·n.taáotes de cãna
do Ministério da Ação Social, com a participação da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, criou _o__ programa de apoio
do Rio Grande do Norte demonstra que nas condiçõ~.s de
às populações atingidas pela seca, que foi operacionalizado
12,5% mais IGPM, e m_ais 3_0% .CJe mul~at q~e.~.~çvia em
janei~o de 1991, um milhão de cruzeiros, em·_rttarÇo·:d~ 1993,
pelo Banco do BrasiL
_
o seu débito havia crescido em· reb.ÇtfO aO 'dól~f~ pa-ráielo
Esse programa, popularizad~ com o nome de projeto
56,43%, e e-m tonelada de cana·, 49,84%.:
-· --·-· · --"Cacimbão", continha duas linhas básica_!>- cu_stei<i pecuário
No período de jaileiro de 1991 março de 1993:27 m"eSes
e formação de infra~estrutura hídri<:a a nível da propriedade.
portanto, verificou.:se qtú~-ã TR ciesceti 13.310',i5%'e'o d~bito
O subsídio para o projeto "Cacimbão." fo_i determinado
do produtor de cana em 22.645,37%. ·
da seguinte forma:
Esse mesmo programa procurou ·estimular a renovação
-sobre 30% do valor __do financiamento incidir apenas
de canaviais iiripiodutivos. A condição ofe_recida fot de 19,8%
9% de juros ao ano; e
- de juros mais a variação do IGPM.
- 70% corrigidos pela TR mais 9%-de juros anuais.
Nessas condições. quem tomou essa linha de crédito pàra
Esse programa trazia graves distorções com relação aos
renovação em janeiro de 199_1, a quanti;l de. um. milbão de
prazos de am_ortização:_ para o custeio pecuário, durante a
cruzeiros, que equivalia a S53,0t de ,c,a.na; eiÍl março d~ 1993,
seca, aplicava-se a regra de ano normal em,teo:nos. de chuva,
27 meses após, somei:tte ·pagaria·esse::conti:'ato coni 876,45t,
ou seja, um ano para amortizar integr-almente o valor finanou seja, um crescimento real de58,49% em tOnelada de cana.
ciado. Para recursos hídricos, dois anos de carência e três
QuandO tOmei conhedmen-to des~es ilúm.eros. a, primeira
anos para a amortização. Os técnicos dO _B--ªltço__ çlo_Brasil_
dificuldade que encontrei foi ã de compreender e aceitar como
que regulamentaram o programa adotaram a premissa de que
real alto tão absurdo, e fiquei a irilaginar se-a fiiiálidade do
um açude, poço ou cisterna_, construídos-_ no__ período seco,
programa não era a de. real_i_~ar o Proálcool.
-se paga nos cinco anos seguintes.
Esse cenário_. apresenta maior graV'Ídade quàndo se sabe
Cumpre ressaltar que, sendo seco o ano de 1993, forman~
que a mão que eleva a esse patarD.ar o cuSto- dQ. dinheiro
do o ciclo seco de quatro _anos, o Banco do Brasil voltou,
é a mesma que determina o preço <;la ton,elada_ de. ç~ría·, corricomo era de se esperar, a realizar essas. operações só que
gindo~a sempre abaixo da inflação.
- . . -- -_:--: .. ~;
em condições menos atrativas, pois foi elifuinã.do o subsídio
Essa
planilha
a
que
me
refeliestá
à. disP,Os'iç"âo, desta
existente sobre o terço do valor contratad..o e em seu lugar
Comissão.
-- - '
está sendo aplicad_o 11,85% de juros ao _ano mais o índice
II - Questões Básicas do FNE
que corrige o rendimento .da Caclemeta de_ Poupança, além
9 Banco d_o ~ordest.e., através do seu Departamento _Rude elevar de 9% para 11 ,85% o custo dos dois terços restantes
ral, elaborou iiina simulação de um financiamento com 3penás
do financiamento.
8% de juros mais-TR e à sua equivalência em feijão, milho,
Chamo a atenção desta Comissão para ó nOvo custo finanarroz, leite, algodão e boi gordo.
, -·
ceiro imposto pelo Banco do Brasil para quem cavou cacimbão
no sertão seco: 11,8,~% de juros ao ano, acrescidos do índice --· __ Em janeiro de 1991, quemtoma_sse um millião de cruzeiros (8% +TR), compraria 8.850 kg de feijão. Quatorz~ii)o:_ses
que remunera a Caderneta de Poupança, significando um cusdepois a sua liquidação requereria 19.788 kg de feijão, .ou
to equiv'alente ao dobro, isto é, a duas vezes o rendimento
seja, 10.938 kg de feijão a mais.
·
·da própria poupança. Há simulação com rebates no custo financeiro-de 10%,
O Banco do Brasil inforina ·que oS rectiisos que custeariam
20%, 30_% e 40%. Veriffca-se qUe somente a partir do nível
esse programa deveriam Vir de outras fontes~ tais COmo: SDR,
de 30% é que o produtor escap-a da desapropriação qile_os
Ação Social e Tesouro N açional e não vier~Iri:.
bancos oficiaiS promovem sobre a produção financiada.
m face da inadimplência dos parceiros o Banco achou
Apesar do significado económico desses estudos, até. japor bem mudar as regras do contrato, jogando sobre os ombros
neiro. de 1991,- o BNB financiou projetas no semí-árido ao
dos produtores encargos que não eram seU_$, transformando
custo de 8% de juros mais TR, quer dizer, o BNB estava
o beneficiário no responsável pelos desacerto_s do Governo
consciente de que as atividades de sequeiro agrfcola e pecuáFederaL
rio, não suportavam um custo financeiro de 2% m.aior do
Essa prática é imprópria para urri banco cuja história
que o índice que remunera a Caderneta de Poupança.
deve ser preservada, evitando-se inscrever nas suas páginas

os subsídioS à agricultura e a outra que elevou a ta_xa de
juros.
O que importa, neste momento, é a constatação da exis-
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A doutrina que estava por trás dessa politica de custo
financeiro alto era aquela que toma ·como referência O preço
do 9inheiro- no mercado, livre da especulação, quando para
o crédito pessoal de curto prazo, as.,.taxas de juros chegaram

ao patamar de 40% ao mês.
_
______ _
Esses juros elevados, como se sabe, não são impulsionados a esses níveis, peta procura de crédito formada pelos
agentes económicos que fazem a produção, mas por -Outros
fatores que compõem o complexo fenômeno da inflação nacional.
A atividade produtiva, além de não contribuir para a
elevação dos juros, ao· praticá-los como tomadora, inviabiliza
o seu resultado econômico.
A Folha de S. Paulodivulgou recentemente que o Presidente do Banco do Brasil havia encaminhado ao Senhor Presidente da República, um documento que, ao defender~ 1-edução das elevadas taxas de juros infonnava que_55%_dos clientes
do Banco encontram-se em situação pré-falimerúar, por essa
razão.
Àquela época, o BNB firmava-se no argumento de qUe
esse era o dinheiro mais barato do país, quando Governos
Estaduais e produtores questionavam se utn crédito de fomento, como é o do FNE, não devia estar, necessariamente, referido à produção incipiente do semi-árido _e as suas possibilidades de pagamento.
Por um longo período o BNBgeriu o FNE ~orno teria
gerido qualquer instituição financeira que se preocupasse em
manter inteiros, preservados da inflação, os recursos que lhe
foram confiados.
A verdade de que a contrapartida do crédito de fomento
é a construção de uma base produtiva sólida nunca esteve
fimi.emente assentada na cultura do Banco.
Essas reflexões não são oferecidas a essa C_oihissão por
alguém que faz da crítica um exercício irresp_Qn-sáVel.
Vejamos a conclusão-a· que posso chegar no decorrer
dessa linha de pensamento: o BNB não incorporou à sua
cultura a realidade incontrastável de que ele, o Banco, tem
o seu berço no trópico seco e ã. s-ua- IniS:SãO·eaae--atuai· em cima do fenômeno das secas.
Pei'pl6xo com- Ô quarto ano ie20-, a:os 4o 3noó.s de idade,
o BNB não dispunha no seu arsenal programátiCo, de qualquer
medida que resultasse da sua-convivência com O tipo de região
em que atua.
O conjunto de medidas que compõem _O Cr'édit_o Especial
de Emergêõcia s-6-ag:Orã está chegando aõs primeiros beneficiári?s, quando o pr?cesso de liquid~ção do rebanho, patrimômo e forma de vtda dos sertaneJOS chega ao seu ponto
final.
Todos sabem q~e _a regi~o que c·ompre_~Ii~e__ o p_~Iígono
. das .sec~s não é única no planeta. A Austráha tem o seu
· -~ semt-árido e as suas secas. Transcrevo trechos de um programa
do governo daqueles país~ cha~ad~ subsídio para- a ração. "Produtores primários s-ão elegíveis para receber o subsídio de alimentação, desde que eles adquiram forragem, grãos,
feno e rações para ãlimentar o rebanho afetado pela sêca."
"O cálculo do subsídio tem por base o valor nutritivo
do trigo e alcança a 50% desse valor. O limite do valor do
·subsídio por ovelha e por mês é de US$ 8 conts de dólar.
O subsídio pode alternativamente ser dado sobre empréstimos
contraídos com a mesma finalidade, na rede bancária.
Se fraudes forem constatadas a penalidade é-de 4 anos
de prisão.'~
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O meu propósito, trazendo esse exemplo, é o de mostrar
que o subsídio via crédito rural é largamente praticado mesmo

em um país em que o seu semi-árido apresenta urna atividade
pastoril das m_ais 4_es~nvolvidas em todo o mundo.
·- _-· Esse subSídio éconcedido, justificadamente, a uma elite
de criadores, como são os australianos, quanto mais se torna
justo, _se _oferecidas a paup~rrimos criadores do semi-árido.
O crédito de custeio pecuário lanÇ3do pelo BNB traz
10%- de rebate para o grande produtor, 20%- para o médio
e_30% para pequeno com o ac~éscimo m~is d~ JO% ~~-estiver
associado-a uma cooperativa, portanto, nominalmente abaixo
do subsíd.io_simílar aplicado na Austrália. E~se rebate é dado
sobre· 8% maiSTR plena. No caso do chamado grand~_produ
tor, alguém que possua, por exemplo, 1000 vacas, _é aproximadarriente de 2% aperias -ãbaixo da TR plena:
_ _Q!~nde e. médio produtor no semi-árido não podem ser .
equiparados às mesmas categori!ls existen~es nas regiões próspetas do país. Um criador de 1000 matrizeS ·nas regiões de~
pecuária desenvolvida é um pequeno produtor.
_
:
Outra distorção- encontra-se no prazo de um ano_ para
amortiiãção integràl desse empréstimo. Esse Prazo é adequa~
do como regra para o capital di::: giro do ano normaL para
uma fazenda, nunca para a salvação de um rebanho, ou parte
dele, em um ciclo seco, Quando o BNB arbitrou essa regra
deve ter feito -no pressupoStO de -que Uma grande sêCa não
altera, de nenhuma forma, para o ano seguinte, a renda do
produtor, não lhe traz prejuízos e mantém inalterada a suã
capacidade de pagamento.
O ~ro~a~a de Créditq Especial para a Emergência, con-,~
tém doiS segmentos referentes à seca: construção de infra-estrutura hídrica e fonnação de reserva alimentar estratégica.
Nesse Programa, o BNB demonstra uma compreensãg
·dos fatores que são críticos -··no semi-árido,
no entanto, parao médio e gran de produtor, oferece um prazo de carêncfa,qüe. p_ela sua insufiCiencia-êstràga O programa.
_ _ -·
E Qo meu conhecimento que o BNB financiou em 1990,
a construção de açudes e barreiras- na região do Cariri, na
Parat.ôa. Essa região apresenta índice_s pluviométricos_ daquele
ano aos dias de hoje, que caracterizam seca radical. Nesse
.ano, o índice pluviométrico ii:ldica zero absoluto de chuva.
A carência concedida foi de dois anos e o custo financeiro
foi de TR mais- 8%._A situação hoje é a seguinte: os açudes
não tomaram água, a dívida, pelo seu custo, é impagável,
e os empréstimos vencidos.
____ Reconheço _a_s dificuldades que oferece o sem.i-árido para
a formulação adequada de uma política de crédito iural, no
entanto, cumpre colocar que o BNB, pela ~ua mis~ãçi_ e expe_rU~ncía, não pode_ atuar inadequa~amente às regras da seca.
Existem nõ-BNB doís prograt_:nas que merecem destaque:
'--'----o Programa que apóia as cooperativas e associaÇões e o·Pr_()grama que priori~-a _IJ.?.ovaç_ões te_c,nológicas, o Prointec. Tenho -cõnhecimeiit_o de que o BNB tem financiado 3ft
cooperativas e exerd.dõ ilgorosa fiscal~Za_ção sobre elas de:
modo a preservar uma ação que merece apoio.
Esses-programas são os que indicam uma aproximação
do BNB com a realidade s_obre a qual tem o dever de promover
mudanças reais, perceptíveis pela elevaçãO da produção-e da
sua sobrevivência ativa no ciclo seco, além da melhoria da
qualidade de vida dos produtores e trabalhadores.

m-

Apreciações finais
Os episódios que envolve'm o Banco do Brasil relativos_
a mudança das regras contratuais d_o Projetes Cacimbão,são
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Em face da importância dessa _questão para a- economia
dós Estados do ~ardeste, considero pertinente que o Senhor
Presidente da República fique inteir"ad_o des~es_ problemas que
alcançam milhares de produtores e trabalhadqres rurais.
Por fim, comunico ao BanCo do Nordeste que o Deputado
ted~ral A_~uízio. Alves apresentou à Câmara dos DeputadoS,
um Projeto âe Lei constãrido -de_ uma proposta de desenyol~
víinento n,rral___ para o setor primário da região via pesqisa,
-crédito rural e_assist~ncia técnica. Essa proposta foi elaborada
por produtores rurais dos Estados da Paraíba e do RiO Grande
do Norte com o apoio do Governo desse ú_ltimo Estado. ··
Essa proposta incorpora contribuições do Centro de Pesquisa do Trópico Semi-Árido e r~sulta do se_u _trabalho de
dez anos de pesquisa sobre a exploração econômica das terras
secas.
O BNB através do Derirr tem conhecimento ·completo
do_ texto e dos conteúdos--desse Projeto de Lei através de
·repetidas reuniõês- com se1,1s autores. -·
- · _ - .
Dada a sua adequação às questões do semi-áridõ, a oportuniaade que a seca oferece, ao lado da discussão qu~ o FNE
será submetido por ocasião da refOnrta Constitucional, sugiro
qu_e_ o BNB, no prazo de 45 dias, apresente a essa comissão,
um estudo qUe indique quais os mecanismos que- a· Projeto
de LeLcon.téii.l e que venham a ser iricorporados ao FNE.
- Os autores da propostas estão a: disposição do BNB, como
sempre estivera:m:, quando foram convocados para avaliações
e esclarecimentos.

inaceitáveis. O produtor não deve arcar com o ônus que caberia às_ instituiçõ~~ do Govern.o_ F~~eraL De outro lado~ __ colo~
car-se como d_ata de pagamento o ano seguinte ao seco, signl~
fica oferecer uma condição cíue o prOdutor não poderá cumprir. Nesse _sentido sugiro que essa obrigação tenha o seu
vencimento fixado para dezembro de 1995 e restabelecic4s
as base_s contratuais originais.
Parece igualmente. necessário adequar-se- os prazos de
carência e amortização dos contratos, rio" âmbito do Projeto
Cacimbão, que visaram a coflstruçã_Q de obras hídriCãs, de
dois anos para quatro de carência e de três .ario_s._ para oito~
a sua amortização.
_
.
___ :
A questão da dívida dos plantadores de c;aTià do Nordeste,
hoje irresgatáVel, tr~z_ de certa {orma a impr~ssão ci~ q_u_e
o Banco do Brasil_artictilo1,1 uma~ ~stlãtégi"a que Visou a destrui~
ção dessa classe, pois, se essa não é a intenção oculta, çomo
explicar que em 27 meses a TR tenha crescido 13.310,15_%,
e a dívida desses produtores tenha alcançado um patamar
de 22.645,37%. ·
.·
...
Cabe perguntar se o plantio de caná~de-açúcar--Oferece,
com as seus preços defãsadoS: em relação a inflação, excedente
líquido que permita amortiZar as obrigações_ corttratUàis.'
o bom senso. indica que as Condições impostas são inexeqüíveis
·
_ -sob qualquer ângulo, que fazer?
Sugiro à Comissão qUe -o Banco do Brasil, go prazO de
45 dias, ouvindo o Ministério _da Fa_z~nda ~ produtores apresente uma solução ~dequada.
·
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex• será
atendido.

Concedo a palavra -ao-nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB :__: ÃP~Pr-Oriuncía o
seguinte discurso. Sein ievisão do orador) Sr. P"residente, Srs.
Semldores, anda bem, mais uma vez, o Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, o iluStre Senã.dor José Eduardo
de Andrade Vieira, ao defender, com toda veemência que
lhe é possível, que as tarifaS de energia elétrica brasileira
sejam ·menores do que os preços cobrados pelo serviço em
outros países. Ele pensa, e teni toda razão- de pensar e agir
assim, que o Brasil tem que ter a ra!lfa mais barata do mundo,
o que não lhe tem sido permitido até agora, devido às pressões
diretas que lhe são feitas pelo FMI e pelo Banco -MundiaL
Acredita~se, com muita razão, que essa atitude, injusfificada
de todas as maneiras, teria sido adotada para tirar a Competi~
tividade de nosso país no mercado fornecedor internacional.
Chamo a atenção da opinião pública para o que-vem
ocorrendo neste_ importante se to r.- O Banco ~!J.ndial, por
exemplo, que financia a rriaioria doS empreendimentos, exige,
como norma e condição, que o Governo cobre tarifas que
ele considera reais pelo serviço, alegand_9 que_ o- investimento
precisa ter remuneração condigna, não permitindo_ nenhum
subsídio ou-outro qualquer tipo de vantagem ao consumidor.
Repete-se, porisso;-o mesm<:n:~rro assinalado em outros ímportantes setores. Tenhi.=se; em razão da pressão do Banco Mundial, tabelar o produto fornecido pelo alto, sem que se considere, com os cuidados e estudos que o assunto merece_a
base de custo de energia gerada.
A aritmética eriipieg~da é sirri.plista" maS muito ruim parã
o povo, que termina sempre pagando a conta. Se o Banco
Mundial afirma que o custo é para remunerar-o capital empregado e se ele basicamente custa X, e para i"ssó -necessita maiS
X, então deve-se cobrar tantos X quantos -necessários pela·
energia fornecida e, em·conseqüência disso; deixa-se de fazer
esforços para eliminar a cilta taxa de desperdício e consegUirelevar a produtividade do setor energétiCo.
_
Por falar em desperdício, como brasileiro patriota, que
deseja sempre, em qualquer circunstânCia, o melhor para nosso País, para nossa gente; recebo com grande tristeza a notícia
oficial de que o BfaSil"jõga fora, todo ano, entre 11 e 14%
de tudo o que prcrdUz.· Isso representa, mais ou menos, -so
bilhões de dólares, _o_ que e-quivale à metade da nossa dívida
externa.
O desperdício, que, lamentavelmente, passOu a ser a característica cultut:al da nossa nacionalidade, abrange, infelizmente, muitos setores produtivos·- diversificidos, é bem
verdade. Isso serve para demonstrar que o mal é nacio-nal,
atingindo a todos nós e a muítas atíVidades. Somos_ todos_
agredidos e prejudicados por ele.
No setor de energia elétrica~- por- rilás COridições das linhas
de transmissão e por 'desvio- energia furtada- nas cidades,
perdemos anualmente cerca de quatro bilhões e 700 milhões
de dólares.
Na atividade agrícola, de operação e-·manuseio-'rriais fácil,
a questão é também muito grave. O desperdício chega a atingir
a altíssima inarca de 60% dos produtos._ A banana, por exemplo, artigo teoricamente barato e de largo çonsumo diário,
de cada dez colhidas, apenas quatro -co-n·segue-m chegar ao
mercado consumidor. A perda de grãos, entre os péssimos
sistemãs de transportes e a precária rede de armazéns, chega
ao intranqüilizador número de 26 milhões de toneladas anuais
jogadas na lata do lixo.
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Na indústria de calçados, grande geradora de divisas em
razão do movimento de exportação~ só 20% do couro do
boi é aproveitado.
_
Nã construção clvil, o panorama agrava-se ainda mais:
33% do material utilizado na obra é jogado fora como entulho,
resíduos descartáveis que não valem nada. Isso faz com que,
de cada quatro prédios construídos, um outro absolutamente
igual vá para o lixo.
Nos_ portos, todos eles, sem exceção, a operação também
é muito mal feita. Há péssima armazenagem, transporte interno de má qualidade e por isso perdemos em média cinco
milhões de dólares por ano.
Já na indústria pesada ou ·teve, de cada um milhão de
peças fabricadas, 26 mil são jogadas fora por imperfeições.
No Japão, um dos países mais industrializados do mundo,
graças aos controles de qualidade, elas nunca passam de 200
em cada milhão.
Segundo o Ministro José Eduardo VieÚa, a situação é
extremamente grave, pois, apesar de estarmos vivendo há
mais de 10 anos no bojo de uma das mais sé rias criseS eConómicas enfrentadas pelo Brasil, de necessitannos com urgência
de elevar o padrão de vida nacional, o País, por falta de
estrutura organizacional, perde, anualmente, jogando fora,
sem nenhum controle ou medidas corretivas, cerca de 64,5
bilhões de dólares.
_O_Sr. E~cio Alvares --Perm-ite-me V. Ex• um aparti?
O. SR. JONAS PINHEIRO - Concedo um aparte ao
nobre Senador.
_ ~o-:sr~-_Elcio_Alvãres- Estamos, praticamente, na fase
crepuscular da sessão de sexta-feira, e V. Ex~ está proferindo
um--discurso da mais alta impo-rtância. Essa campanha, que
tem sido. liderada em nível nacional pelo nosso eminente colega José Eduardo Vieira, hoje ocupando o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, é uma campanha de consciência coletiva, de cultura de um povo. Eu gostaria de -remo_rttar,
aqui, a uma conversa que tivemos Onteril com o Ministro
Fernando Henrique Cardoso a qual me tocou profundamente,
não s6 pela avaliação de graves problemas brasileiros mas
também e principalmente por uma colocação que S. Ex~ fez
com muita- objet~yidade. E chegada a hora de apelar para
a consciência civil do povo brasileiro. Ou nós nos conscientizamos de todos,os problemas em um regime coletivo, ou
nQs não vamos ter, de maneira- nenhuma, qualquer tipO de
repercussão. por melhor que seja a campanha. Quanto à questão do desperdício, V. Ex~ está dando números altamente
elucidativos. Mas a questão inicia-se-no hábito caseiro da
utilização da pasta de dentes. Hoje a pessoa usa o tubo de
pasta de dentes sem ter o cuidado de dobrá-lo, como faziam
os antigos. Tudo está mudando. Com relaçãO à pr6pria refeição que se serve numa mesa, não há preocupação com as
quantidades. Eu diriã mesmo: é urna questão de cultura do
povo. Na verdade, o_País, hoje, está precisando de um cha~_a_
mento coletivo. Acredito que o M:lnistro Fernando Henrique
Cardoso, que-deve realizar, nos próximos dias, um pronunciame-nto, ínuiib objetivo, com o brilhantismo da sua inteligência,
vai convocar a opinião pública brasileira. E no momento da
convocação, pelo enfoque da economia, é preciso que todos
estejam conscientes_disso. No assunto do disçurso _qu~ V.
EX-. faz, parece-fie qUe é primordhtl uma campatiha de educação, que tem de come_çar no -colégio, como se fosse urna disciplina básica: ensinar o cidadão a prover as suas necessidades
coln aquilo Que éess"ericial. Não se pode, de maneira nenhuma,
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promover o progresso de urna sociedade.. num País carente
como o nosso, fazendo o que se faz. Na construção- ciVil,
corno V. Ex~ ac:;tbou de falar, é lai_Ilentá.ver que, acabado
um prédio, pegue-se aquela parte inicht.l de sua construção,

principalmente os tapumes, e jogue-s-e tudo fora, num País
com problemas seriíssinios n~ preservação-ecológica das flores-

tas e matas. Quero parabeniz~r V.Ex~ e-apenas lamentar por
estarmos na fase final da sessão de se_xta~feira, que, diga-se
de passagem, é um dia que está começando a --despertar a
atenção dos Srs.-Senadores para pronunciar discursos da mais
alta importância, conforme V._ Ex• está fazendo_. Mais uma

vez, receba os me_u_s cumprimentos, e queira Deus que, através
de uma ·campanha consciente, o Governo e as forças yiv_as
da sociedade brasileira tenham condição de mobilizar todos
os noss_o_s compatriotas para evitar esse desperdício, que chega
a pesar profundamente na econom_ia nacional.
O SR. JONAS PINHEIRO -Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Elcio Alvares, que vem, em muito_ boa hora, corilplementar este pronunciamento. V. Ex~ tem razão quando chama
a nossa atenção para a necessidade de se começar a campanh_a
de conscientizaçãq de combate ao desperdício já- ria sala de
aula, na cozinha de cada residência, à mesa durante_as r~feições.
.
...
-_.
V. Ex• lembra um fato interessante, uma postura pessoal
- adotada até por brincad.eira -, e da q_ual, hoje em dia, não
me afasto; um comportamento durante ..as. refeições, que,
quando analisado _com cett? profundidade, tem implicações
até fl.J.osóficas, qual seja, não deixo alimento no prato, de
maneira nenhuma. Por que não deixo comida no prato? Em
sinal de respeito aos que não têm o que comer. E verdade
que esta atitude úniCa e pessoal não vai resolv:er o problema,
mas cada um deve fazer a sua parte. Outra norma que complementa esta, outro hábito é não repetir a comida. Isso em
sinal de respeito a mim mesmo, que não preciso sobrecarregar
o meu estômago para estar devidamente alimenta4o.
Nobre Senador, issq tamQérn diz ~espeito à ordem económica, porque se ninguém d_esperdiçasse alimentos, haveria
de sobrar para alguém.
·
V. Ex~ se refere a mudanças; transform~Pes _e essÇts ati tu':"'
des devem ser tomadas, também, ·até nas hor_as da refeição.
Eu, também, concordo perfeitamente com a riecessidade de
se iniciar essa campanha o mais rápido possível.
Muito obrigado, nobre.Senador, pelo,oportuno e rico
aparte.
.,
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País, Por faltei de_ estrUtura organizacional, perde anualmente, jogando fora, sem
nenhum controle ou medidas corretivas, cerca de 64,5 bilhões
de dólares. Isso, é pena, equivale a 15% do Produto Interno
.
_
··
'
Bruto.
Vai mais longe o Ministro José~ Ed-y.gdo, aO reVdar· à
Nação que se decidíssimos, coisa que mais dia jnenos di3.
terá de acontecer, a aplicar um investimento, 3té razOáVel
pelos resultados que poderá apresentar, de 200 milhões de
dólares anuais, num rígido e bem controlado programa de
comb_a_te aQ_desperdício e do controle de _qualidade, o Brasil
chegaria, tranqüilamente, ao_ ano 2000 com -JJ.nl PIB de cerca
de 900 bilhões de dólares, t)ãO apenas com 600 bilhões previstos pelos nossos técnicos económico-financeiros.
É terrível o que ocorre entre nós. Na _çonst~ução dvil,
por exemplo, a situação é tão grave que, se_construímos um_
grupo de três casas populares, uma delas.estará perdida no
caudal do desperdício. Nosso índice, incrivelmente alto, de

_33% de material que deixa as obras ·na forma de simples
entúlho, sem valor_- segun,do algumas fontes - , se choca
frontalmente _com a _taxa mundial de perda no setor, apenas
10%.
Na indústria, marcamos índice de 2,6%, enquanto que
nos países onde o assunto_ é _considerado com a_ pr~oridade
que merece, é de apenas 0,02%.
Os números apresentados_ pelo Ministro da Indústria, Co~
mércio e Turismo ·são produtos de cálculos feitos por técnicos
de seu MinistériO e pelo pessoal do Instituto de Engenharia
de São Paulo.
'
ConcordO, integralmente, com ó ciue- Pensa o· Ministro
sobre o assunto. O_ problema do_ desperdício no Bra_sil está
intimamente ligado à noss(l _cultura,_ edu~ação e à falta de
profissionalização.em setores_importantes das atividades pro-dutivas, problema de gestão interna d~_ empresas, o que nos
leva a esses terríveis resultados.
·
Se o panorama geral é esse, intranqúilizador, capaz de
fazer alguns círculos pensarem seriame.nte em um destino negro para o País, por outro lado, "Vemos com alegria que as
primeiras "medidas para combater _essa tendência já estão sendo efetivamente tornadas.
·
Esta semana; realizou-se aqui, em Brasfiia, sob os allspícios _do .MinistéiiO_ da. Indústria, Comércio e Turismo, um
importa ate _seminário, uD,esperdício nO Brasil, Causas e Soluções", promovido pelo importante Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade-: P:BQP, que foi um passo muito
irriportante no carriinho para se chegar a uma solução.
O Governo lançou o programa e tem difun~ido o as~mnto
intensamente junto aos sindicatos~ sec.retarias de indústria e
comércio dos_ eStad.os. e municípioS e_ hoje, em_ conseqüência
dessa campanha, já há mais de dez unidades da Federação
com planos próprios. Muitas prefeituras, apesar da precarieda9e dos recursos d,isponíveis, tratam de montar os seus programas. A Confe_deração Nacional d;:t Indústria, entidade dire~
tamente interessada numa das face.t;:ts do problema, entrou
firme Da batalha e. em campanha nacional, está exortando
patrões e _empregados a aderirem à luta para melhoria dos
nossos padrões de produtividades no campo.
- No campo, e isso oc_or.r;e; ta.mbé.m no Brasil inteiro, a
situação é tão graVe quanto- _nas çidades._Num País_Carente
como o no$s_o, necessitarido de todo alimento que. se possa.
produzir, cerca de 20% çla produção agrícola é perdida só
no transporte e no armazenamento._
_
Temos de reverter esse quádro a -curto prazo, o- mais
rapidamente possível. Para isso teremos que enfrentar, numa
reunião geral de forças interessadas em encontrar_ soluções,
um processo de reforma radical de costumes operacionais que
vai ~esde o simples preparo do solo para o plantio, à escolha
de melhor equipamento mecãnjco Utilizado nas lavouras, pas~
sande pelo transporte, que terá de ser melhor cuidado; pela
geStãO da armazenagem, da operação adequada e racional-.
do equipamento.
:Leinbro que essa é questão complexa, cheia de nuaD.ces
e de ca.minhos q~e nem sempre são retas. Se f.osse algo mais
simples, seria· fácil de con~rtar, mas não é esse o caso que
enfrentamos, A situação se compliCa porque ·as diferentes
etapas da operação estão tod_as erradas, no preparo do solo,
na _colheita, na armazenagem, na comercialização, nos portos
·
e na operação portuária. ,
O quadro é negro, assustador, mas apesar disso, temos
agora a certeza de que o Gbvenio" do Presidente Itamar Franco
está realmente em~enhado e decidido politicamente a mudarc
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esse estado de coisas. Vamos tratar, Õum esforç-o nacional,
de consertar tudo o que não esteja'cer_to, pois só dessa maneira
poderemos ·evitar o enorme- prejuízo que temos ·e-m ··se tores
tão distintos quanto desorganizados.
__------:-Penso.como o Ministro· José Eduardo, que um dos fatores
que mais contribuiu para que atingíssemos esse estágio constrangedor, ao completo abandono dos programas de estímulo
à maior produtividade em todos os setores, foi o tabelamento
de preços, de triste memória. E também .....;..;. isso P!ecisa ser
reconhecido - a fixação de preços mínimos, que garante
ao produtor ou ao fabricante que mesmo que .seu produto
não seja o·melhor, receberá, apesar disso, o preço pré-eStabew
tecido. Lembro que havia sempre ·um processo· de negoda'ção
com o Governo~. e·era fáCil, muito fácil, convencer os flméib~
náiios encarregados do· ástú.rttb que os. ~custos ·erâfu ,.. X"· e
que, por isso; o preço tinha que custar dois "X". Realmente,
era mais fácil convencer o Governo a tabelar por alto,- com
o mínimo de informações, do que fazer todo esse esforço
que agora estamos desenvolvendo para aumentar ·a produw
tividade. - ,
Enfrentamos, hoje, apenas uma triste herança, que·nos
foi legada pelo tabelamento de preços, em razão do :qual
sofremos durante tantos- anos·. 0- ideal para eConOmias de
mercado sempre foi deixar que·se'éstabeie-ça ·a-livre cotnpe'w
tição, pois ·aqueles que são· ma.is'raCibnáls ·na ·sua õpêi-àÇão',
mais prOdutivos, mais eficientes passam· a garihar mais e,: con_~
seqüentemente, procuram aperfeiçoar-se mais, Com ntúdança
de métodos e o estabelecimento de novas tecnologias de ponta.
O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, José
Eduardo Andrade Vieira, aponta à produção da energía elétriw
ca ·e o- aço~ como produtos naddn'aís de altíssima c(mi.petfw
tividade tiO mercado externo, Pelos•custos· reduzidos que exiwgerh e pelo enorme po_tenciâl que tenioS. ·A· energia: é ·gerada
a custos baixos em razão da imensa· riqueza' hídrica, o ·qu-e
os possibilita a construção- de mcgauSitu1.s', -cól'll.'o' a de Jtátpti.'
Por essa ·razão, ·não podemos concotdàr éom a presSãO âo
FMI e Banco Mundial e fazer tudo para -colocar esses produtos
no mercado interno a preços muito mais baixos e mais atraentes.
O Brasil tem que refazer; prontamente, um enorme esforço'conjunto para aume-ntar a eficiêntia dos setor~s produtivos,
para que nossos preÇos; livres· das pressões, passe·m a ser
competitivos na disputa de mercados até Com países do Primeiro Mundo.
Chegou a hora e a vez-de deixarmos--de lado possíveis
divergências de ordem política e nos lançarmos, itmanados,
numa campanha nacional que só benefício trará ao nosso País.
O projeto do Ministro da Indústria;·Comércio" e TuriSinO
é fazer com que cada empresa em cada município, ein cada
estadol programas de defesa de qualidade e produtividade
possam contribuir, co·m a· rapidez que o BraSil está a exigir,
para que não tardemos· a ultrapassar este triSte estágio da
vida nacional.
Faço votos, Sr. Preside.nte, Srs. Senadores, que o semiw.
nário "Desperdícios do Brasil, Causas e Soluções" não tarde
a mostrar à Nação agradecida a _felicidade de sua realização,
graças aos:.esforços e ao piogratna de administração de meu
coueligionário e amigo, Ministro José Eduardo Aitdrade Viei-ra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf=-Concedo a
palavra ao. nobre Senador Beni Veras.
-
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O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tivemos, segu-ndawfeira desta semana, a oportunidade de
visitar o Estado do Ceará em companhia do Ministro da Integração Regional, Alexandre Costa, quando foram assinados
os-projetciS para irrigação dos Chapadões de Russas, na região
chamada Araras ·do Norte. Esse projeto abrangerá cerca de
quatro mil hectares,-que deverão marcar, no Estado do Ceará,
uma importância muito gràride, em virtude de alcançar uma
área bastante árida que, após essa irrigação;- terá a· opOrtuw
nidade de um desenvolvimento pleno.
Terça-feira, junto com o Sr. Secretário· de Irrigação, Dr.
Catlos Wilson, visitamos os Projetes Apodi e Maisa, em Mossotó>A-tespeito Cessa visita, gostaria de tecer alguns comentárioS. ·:
·
O Nordeste do Brasil conta com abundantes recursos
naturais, e um dos investimentos mais lógicos para a transformação da miséria sOTrida pela maior ~parte da sua população
em riqueza. geràrldo novos-empre-gos e melhores condições·
de vida, é a agricultura irrigada.
A prova de que essa· afirmação não é um delírio ou um
idealismo inconseqüente é a realidade do sucesso-do Projeto
Maisà, localizado nos Estados· do Rio-Grande do :N"orte e
Ceará. Esse projeto agro~industrial irrigado, iniciado por om
grupo. de e-mpresários privados da região, é a prova-cun·creta
de que a agricultura irrigada é uma realidade irreversível,
pela dependência grã:D.de quanti'dade de rrrão=-de-obra local,
pelo bom potencial par~ exportação de frutas tropicais, castanhas de caju etc~ ·e pelas vantagens econômicas competitivas
teladonadas à qualidade do solo e· do clima.
- . As implicações dessa agricultura irrigada nOs planos ecow
nêmico, social e 'político são de enorme envergadura, não
só p:ara·o Nordeste em si, mas,"C'Oilseqüentemente, para todo
o·Brasil.
· O hão aproVeitamento, até' hoje, de todo o potencial
de recursos produtivos do Nordeste, necessário à alta sustenw
tação- económica, 1 deve-se primordialmente ao fato de que
oS atuais iilStrtin'ientos de política económica brasileira, até
ehtão vistos, são inadequadoS- ao desenvolvimento~da região:
Entre suas contradições. podemos comentar, de passagem,
o próprio compott'amento da Sudene, que até há ~em pouco
tempo continuava aprovãndO prõjetosindustriais em benefício
da economia- do CentrowSul, cabendo ao Nordeste apenas a
insigniffcarite fatia correspondente à geração de alguns empregos diretos, o que acabava contribuindo para o êxodo do
noSsO homem do campo, empurrandowo para uma vida miserável nas grandes- cidades, por sua- vez despreparadas para
reOObê-los. _
Desenvolver o- setor primário ··na região- do semi-árido
_do Nordeste, através- da irrigação~ é ptoduzir- com ~sultarloo
econõmicos certOs.- quase se'fn'-----p0ssib1lidades de erro, desde
que- aplicada a tecnologia adequada a cada área e a cada
projeto.
~ ~
O Projeto Ma-isa é um exemplo nítido, fruto da teimosia
de um grupo de .empresárioS, Chefiados por Geraldo- Rola
e José Nilson Sá,· que há 15 anos trabalham tentando construir
aquele monumen_to que é a Maisa.
Na região semiwárida, conforme sabemos, os produtos
agrícolas são de melhor qualidade e a produtividade é bem
m~s alta, pois o·semiwárido dispõe de 2.800 horas de sol/ano
e a umidade relativa do ar é bem mais baixa durante sete
meses do ano, tem terras planas e férteis, fácil mecanização
agrícola, no caso dos projetes de irrigação, e com ciclos_ vegetaw
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ti vos menores~ o que torna a incidência __de praga menor e,
conseqüeOtemente, reduz-se o uso de defensivos agrícolas.
Por todas essas ra:z,ões, estamos certos de que a rentabilidade
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Cabe destacar que, no caso do Nordeste, era preciso
introduzir a· irrigação na cultura das pessoas. Não existe na
região Uma tradição de irrigação, ·como existe na'China," na
Índia e em OutrOS" países; Então, é· neceSsário que 'Os recursos
das culturas plantadas no Nordeste será bem maior com a
utilização de tecnologia adequada.
humanos da região sejam treinados para a irriga-ção, para
que se possa, realmente, tirar da iirigação tUdo o .que ela
O tempo e a prática têm demonstrado que no semi-árido
do Nordeste é impossível obter resultados econom_icamente
pode proporcionar àquela região.
satisfátórtos, quãtldo ficamos na exclusiva dependência do
Sabemos que o Nordeste brasileiro é composto de uma
área de mais ou inenos 1,5 rililhão de quilômetros quadrados,
período de chuvas, por nós chamado de inverno.
A pluviosidade do semi-áti,do já está definida por uma
com pelo menos um terço agricultáveis, representando 50 mil
curva quase perfeita, Onde se observam períodos de inverno
hectares, dos quais cinco milhões poderiam ser irrigados, preseguidos por-períodos de seca. Aquilo que o agricultor ganha, cisando apenas• que sejam .feitas-algumas obras_ básica-s, como
em uin, dois ou três anos de ·chuva, perde adiante·em um· a· transposição- de alguns rios- e barragens, ·com Custos não
ou dois anos de seca. Para que se possa -avaliar melhor o
muito Onero·sos, uma veZ'q\le'já existem inúmeros canais naturais, 'feitos -pelos- próprios· rios-.secos., cujo 'índice ·predomina
problema da instabilidade da precipitação· pluviométrica" da
região, um homem no semi·árido, em média, não colhe o
no Nordeste; e-aproveitando rios perenes já existentes, dos
suficiente para sua -própria subsistência, enquanto que nos
quais não são aproveitados nem' 20% de sua capacidade para
países de agricUltura desenvolvida e irrigada, onde os períodos
cultura irrigada, o que consideramos um absurdo, pois existem
de. Chuvas sãó regulares. um· homem produz para alimentar
barragens onde _foram gastos mais de 100 milhões de dólares
70 pessoas.
_ ··
·- •
· · e·, por -economia de 10% do seu_valor; não foram concluídas
Sendo assim, aumentar a ái"ea de produção do nosso seriliobras.,c_omplementares-., como ener.gia, sistematização-de solos
árido, ·com agricultura de sequeiro, onde é incerto o período
e·estnidas para o escoamento da produçãO.
'
de chuvas, apenas contribuirá para o aumento do número
LembramoS• .que no GOverno Sarney forâin feitas. muito
de fa"niini:os e de miseráveis.·
poucas obras de irrigaçãcr. ·Falou:.se muito e irrigou~se 'pouco.
Precisanios aumentar a produtividade, através ,de uma
jUStàmente· pela ·falta dessas obras complementares.- O que
agricultura forte que será conseguida por meio de reservas
nós sentimos •. quando. ·andamos p-elo interior do· Nordeste,
de água disponível para os processos de irrigaÇãó. Sem água,
coino às margens do rio Jaguaribe, Curu._Acaraú e muitos
todos bs fatores citados _não poderão ser ativados~ A água,
outros, e que essas são terras férteis, muita água não sendo
no caso do semi-árido, é prioritária. Isso quer dizer que 16
aproveitada, a ponto de em_ 4/5 das_margens dos rios verifimilhões de brasileiros estão aguardando- .com ansiedade a
car-se uma seca_ e uma pobreza crônicas; tudo· isso por não
concretização-de uma decisão política nacional, para que aque-_
haver uma pclítí.ca·direcionada para o desenvolvimento daquela região possa dar um passo definitivo n~s~a jornada de 1.000. la região. .
·
··
~ ; Os custos· para âmoitii3ção dã.s obras ~ como, transpoléguas.
Para alcançarmos, no Nordeste, a oferta de água necessição, barragens etC- deveriam s~r cobrados Como se cobra
sária, oS processoS disponíveis são: construÇão de açudes, barenergia:, ou sêja', amortização a longo prazo. Imaginem se
ragens, poços e a tão falada t~ansposição do rio São F~ancisco:. o· custo tlé"úríla "lüdrelétrica fosse. para pagamento a curto
Esse -é um processo _que já ·vem sendo difundido_ em países
prazo~ isSô ldr'natia ÜtViãvel a instalação de_ energia num país.
desenvolvidos, como os Estados Unidos, França, Israel e
A água para o Nordeste é vital para a sua população, tanto
Uni'ão Soviética. Somente nos Estados Unidosjá se fizeram
quanto a energia é- vital para povos do mundo .inteiro.
- ·.Para se ter uma icléia da dimensão •_d_Q_ problema, hoje~
mais de 25. trá.rtspbsições de rios.
· · No Brasil, podemos faZer, ainda, várias barragens incluíno semi~árido nordestino. região que seria mais beneficiadadas no projeto de transposição do São Francisco, como; por
pela irrigaÇão,'vi-..{em 16milhões de habitantes-, c_omum_a_re_nda
exemplo, a Barragem do Castanhão, o que ajudaria imensaper cãpita in"feriõt a. <:1-00 dólares; ·caracterizando-se como rer-mente na perenização do,Jaguaribe, além-de regularizar as
gião de pobreza crônlca. Essa. situação se-agrava mais-ainda,
suas inundações, dando, assim, somente nessa região, poten:..
quando sabemos que essa região aprese·nta: uín- potenCial de
cialidade para irrigar mais.de 100 mil hectares~ além de repre~ · agricultura irrigável só comparável ao da Califórnia~ que é
sentar mais- de 200 mil empregos diretos.- Sentimo.$ que o
o estado mais rico dos Estados Unidos, apresentando um
Governo hesita e se retarda na liberação de .verbas, fazendo
PIB de 600 bilhões de dólares/ano, com cerca de cinco milhões.
com que esse atraso signifiqUe mais alguns anos de fome para
de hectares irrigados, produzindo 260 variedades de culturas._
esse povo tão-sofrido, ao invés de transformar essa realidade
Com o aproveitamento dos rios, barragens e transpo...,
,
de miséria em riqueza e abundância.
siÇões de rios, poderemos iTrigar, mais ou menos; 1.5 milhão
Nos projetas de irrigação, o que mais falta é a continuide hectares na região semi~á_rida do Nordeste, o que· criaria
dade. Eles são iniciados e suspensos, na medida em que os
aproximadamente dois milhões de empregos diretos para tra.;
orçamentos não correspondem a uma programação continuabalhadores rurais, mormente se metade dessa área. fo.r. de$-ti"'
da. Isso representa um custo bastante alto para o País, porque - nada à fruticultura, que_ é comprovadamente adaptável para
leva a desperdícios enonnes, -e há um custo'·desproporcional_
a região, devido às condições edafoclimáticas
na instalação cJos projeto·s~de irrigação.
_Sabend.o~se que em 1,5 milhão de hectares faturaremos
quatro mil dólares por hectare- só com o melão fatura-se,
Com seu vasto territóriO, o Brasil tem apenas um pouco
mais ou menbs, 25 mil dólares/ano -, atualmente, aumentamais de 1,5 milhões de hectares irrigados, sendo mais de 600
ríamos_ a: receita da região em seis bilhões de dólar~s/a-õo.
mil no Rio Grande do Sul. Embora dispó'Iiâo de fantástica
Sabendo~se, ainda, que um dólar no setor primário gera três
rede fluvial, somos modestamente o 59 patS da América do
dólares nos demais .setores, _teríamos, então, um acréscimo
Sul e o 35' do mundo em irrigação. A China possui 50 milhões
de 18 bilhões de dólareS do PIB brasileiro, ou seja, um aumende hectares irrigados, e a Índia, agora, mã.K do que isso. _ .
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to de 4,5%, enquan-to que O PIB do Nordeste semi~árido
teria um acréscimo de 200%. A renda per capita, que hoje
é de 400 dólares, passaria, mais ou menos, para 1.200 dólares,
reduzindo, desta forma, um dos maiores problemas do Go~
verno Federal, que seria a classe pobre transformando-se numa classe média rural. Para que seja possíVel essa transformação, é imprescindível que se processe· a tra-nsposição de
rios e barragens, obras essas que estariam Orçadas em mais
ou menos 5 bilhões de dólares, o _que representaria a própria
redenção do semi-árido nordestino~
Corno o Nordeste não é composto apenas de sem.i-árido,
podemos alcançar até a marca dos cinco milhões de hectares
irrigados, desde que haja um maio.r 1nc"entívo para a irrigação
do setor privado, tendo em vista qu~ hoj_e a maior parte da
irrig-ação nordestina foi hnplantada nO .setor público. Além
disso, o preço para se implantar um sistema de irrigação está
por volta de 10 a 15 mil dólares por hectare nesse setor.
Desta forma, se resolvessem irrigar o Nordeste brasileiro,
gastar-se-ia, mais O!J menOs, de 50 75 bilhões de dólares.
Por outro lado~ se essa itrigação fosse- feita pela inicíativa
privada, com -custo não superior a sete mil dólares por hectare,,
as mesmas obras nãc> ultrapassariam a casa dos 35 bilhões.
Portanto, se utilizarmos a proporção-de 1,5 milhão de hectares
do semi-árido - conforme já expusemos - para cinco mi-.
lhões, que poderiam ser atingidOs_ no _Nor~dest~. concluímos,
que o PIB brasileiro aumentaria em ínais cji.i '111etios_15%. _ .
É claro que um pr~jeto de tamanha envergadura não
poderá ser concluído durante a gestão de apenas um. Governo
e sabemos que um dos maiores problemas para a conclusão
das grandes obras é, exatamente~ a mudança de Governo ..
as quais, na maioria das veze~_, são pãralisadaS _e muita~ São
até encerradas mesmo estando inacabadas. Por isso, sugerimos
que uma obra como essa, Cin'co-mph6es de hectares irrigados,
fosse projetada para um períOdo de mais ou menos vinte
anos (cerca de um milhão de hectares por Governo) e referendada pelo Congresso Nacional, para que~ meSJnC)COiiUls mudanças inevitáveis de Governo; não sofresse problema de continuidade.
Realmente, o problema da continuidade é o mais grave
na realização de um programa a longo prazo para a região
Nordeste.
__ .
Fala-se muito que o Nordeste é uma região problema,
mas vendo a questão da irrigação, como_se pode ver e estamos
expondo, essa região tem potencialidades enormes, uma riqueza potencial muito grande, apenas necessitando de uma
certa organização para ser despertada. É só nós, brasileiros,
nos transportarmos para outro ·patamar em termos de gestão
pública,_ fazendo por essas regiõc::s _do Brasil, aquilo que precisa
ser feito ao longo de um planejamento que o País pode acompanhar tranqüilamente.
Não podemos mais rios conformar em viver ComO se estivéssemos no século XVII, XVIII, improvisando__coisas, qtiando modernamente se .sabe .que é possível, com uma organização boa e uma continUid3de adequada, aproveitar toda a
.
potencialidade que as ~ossas regiões apresentam.
O Nordeste não é uma região irremediavelm_ente miserável; é uma região çÇ)m giãndes. pOtencialidades. Resta que
se trabalhe adequadamente a sua natureza.
Se considerarmos ciriCó- inilhOes de hectares irrígados e
se plantarmos um milhão com frutas nobres (2 homens/ha)
e quatro milhões com culturas norJP,ais (0,5 homeinlha), geraríamos de quatro a cinco niilhões de empregos diretos. Outros
benefícios terãO de ser considerados, pois, além do aumento
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da renda do trabalhador, seria eliminado também um dos
maiores problemas das grand~s cidades, que é o ê~odo rural,
causador de um dos maiores_ transtornos da sociedade_ brasileira; a marginalidade. A próxima grande crise mundial ser~
do alimento e o Brasil, com a,irrigaçâo, poderá ser um dos
celeiros do mundo.
São muitas as dificuldades, mas é i:Leççss~rla ~ UQi~o de
todos os setores de nossa sociedade para que esse projeto
seja realizado com êxito, po\s é vital p3rã: o des_envolvimento
e a estabilidade de nosso País ..
Temos a pretensão de levantar e sugerir estas id~ias a
longo prazo, sabendo que elas são de difíc;il in:tple~,entaçãq.,__
porque-no momento estamos-po_fundo do pqço por falta de
programação, de .organização "e_ de determinação política. A
região tem condiç_ões de ser bem aproveitada.
Visitamos o ·Projeto MaiSa,. que foi iniciado em 1968-.
A Maisa pertence ao grupo Eff. e é um projeto agro-indu.s~ri~l,
localizadq no Nordeste do PaiS:, .na Chap~da. do Apodi, nos
Estados do Rio Grande do .Nm:tti: e, Çear.á, possuir:tdo uma_
área total de 30.000 hectares, sendo 2.186 irrigados, dos_ quais
1.186. permanentemente irrigados.
Este projetO,- embora implantado num terreno se,co e
árido da caating&; produz frutas. çiQ maior V?lp:r _ecq_r:I<'?rp.!co,
tais como melão, maracujá, mang& •. acen~üa, uva, melançia,
e re_aliza pesquisas com diversas variedades .de melão, aspargo,
kinkan,. abacaxi, ;amendoim, figo, tâmara, entre outraS. As
pesquisas, apoiadas por técnicos brasileiros; israelitas e -~hile
nos, visam aumentar a produtividã.de e desenvolver produt.os
que o mercado demanda. · . ._
_.
,
É de se destacar .que a cultura· jrrigada ~ _u,ma agricultura
de alta tecnologia. que precisa realmente ser. acompanhada
CUidadoSamente por técnicos competentes.
A Maisa responde por 40% da Produção nacional de
melão, abastecendo o mercado loc~l ~ exportando para os
Estados Unidos e.Europa. É_a maior empresa independente
prOdutora e exportadora de melão .do Brasil, com um fatoramenta atual de 6.0,milhões de dólares anuais.
A empresa possui toda a estrutura de controle de s:~uali~
dade, armazenamento e sistemas_-de- pós-colheit{:l adequaqo,s
a cada tipo de cliente e mercc;rdQ!, Dispõe, a~nda, _de 1,1m.a
fábrica-_de tubos PfLT;a irrigação-, laPÇ>:t"atório Pe análises, Ganais
completos de COIJI\lnicação interna· e externa,500 quilômetros
de estradas internas, 5.500 Kilowatts de capacidade elétrica
instalada, moderno centro admini~trativo de informática, umdepart_amento de. peletização e T,Il)la s_erraria to_da equipada
s_omente para atender às necessid;:tdes internas;
_ ,
Francamente, parece que. nã.o. se ·está no Srasil. É. uma
Obra realizada pas~o a passo por um homem de grande inici~
tiva e talento, que é Geraldo Rola, e que mostra que no
Nordeste é possível fazer-se algo sério, moderno e. produtivo;
bàstando apenas que a iniciatiVa privada encontre çspaço para
trabalhar e receba .do Governo. o .apoio necessário pará -queum projeto dessa1dimensão seja implementado.
A filosofia .da Maisa baseia-se no desenvolvimento da
empresa com utilização do potencial da populaçãoTegional,
adaptando~as a _suas terras~ gerando boas condiç_ões de vida
à população e trazendo progress9·..ao.nosso País.
Dou_ um ex~mplo interessante: ,a Maisa possui 800 casas
p-ara moradia de- ~eus trabalhadores, emprega cerca de 3.000
operários, que re_cebem treinament<? intensivo. Quarido aMiiisa.começou a implantar o cultivo de uvas na região de Mossoró, houve dificul9-~des e técnicos foram trazidos do Chile e
de Israel, mas ele.s pão foram capazes de encontrar a maneira
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correta de podá-las, para que houvesse alta produtividade.
Um caboclo local, treinado pela Maisa, descobriu a forma
adequada de podá-las. Quer dizer, uma pessoa Simples, da
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conscientes da produtividade da regiao, dizem bem que a
problemática do Nor.deste não pode ser examinada, exclusivamente, sOb o aspecto da seca. Essa é uma visão totalmente
terra, que recebeu treinamento adequado, soube por a sua
errada da questão. Nesse pOnto, V. Er está prestando um
criatividade a serviço da empresa. São_ pess_oas simples ql.\e.;, serviço_ ncitáyel à região Nox;4e;stina ~rasileira, acabando, de
recebendo treinamento adequado, são capazes de uma ativivez, com aquele conceito geç.Çric.o_ de que_ toçlos os_ Q.Ordestinos
são subdesenvolvidos e. estão pecessita.n,dp de auxílio, de aldade altamente produtiva.
Enquanto não houver distribuição ma:ís justa e inteligente- gum apoio d_o__Governo que representa mais uma benesse
do que um reconhecimento. Esse é o grande trabalho que
dos investimentos públicos, visando atender às regiões mais
V. Ex~ realizará ao longo do mandato, que, ao fim de oito
carentes, não como mero paternalismo, mas como verdadeira
anps,, não tepho dúvida, ao encerrá-lo será _creditado ao seu
estratégia económica, os próblemas se tornam cada vez mais
desempenho parlamentar, aos, seus çliscur.sos esta vis&o inteiracomplexos, desencadeando problemas sociais sempre agravamente ,realista e justa do Nordeste. brasileiro.. Mai:;,uma vez,
dos. Já é hora de o governo. voltar seus olhos para o Nordeste
com uma visão a longo. prazo.da região, vendo as oportu-:- comO seu admirador impenitent.e, quero cumprimentá-lo por
nidades que. ela pode oferecer. _
ma_i~ essa vis.ãp cJara, objetiva, serena, jUsta, correta do proHoje somos levados a pleitear pequenos benefícios, quan 7
blema nordestíno,que V .. Ex~ traz a_ esta Casa, com muita
do sabemos que o que falece à região é uma visão a longo
proficiência, no dia de hoje, Receba meus cumprimentos.
prazo; é estudá-la Como uma enorme oportunidade que pode
Queira Deus que o_Nordeste tenha, não só da pessoa de
dar ao País uma contribuição para o seu futuro._
V. Ex\ maS de outros dignos representantes - a exemplo
Confesso. que volteí impr:essionado de.s~a viagem, quando
d_o _Senador Chagas Rodrigues, que agora nos honra com a
tive oportunidade de confrontar perímetros públicos,, COIUQ · sua presidência - aqui sempre uma palavra de apoio, não
o de Apodi, em que há desperdício, baixa produtividade e , o. apoio que clama a solidarte_dade .n.aci.onal como.gesto de
vultosos recursos investidos pelo Governo Federal lado_ a_ lado . auxílio, mas a certeza. de. Um apoio que reclama 7-: isto sim
- o reconhecimento do Nordeste como uma das regiões mais
com a iniciativa privada apenas subsidiada pelo Governo Fedeimpor~antes desse >imenso continente brasileirO-_
___:_ digo'',"contiral, mas com altíssim.a·produ.ti_vidade, com. alto retomo·para
nente" porque o .Pa_ís_ realmente tem dimensões continentais
toQo o País.
- que precisa ser ~quacionado, conforme V. Ex~ tem pregado,
Isso causa a forte impressão e a certeza de que o caininho
ou seja, dentro .de.um projeto nacional amplo que reconheça
é a agricultura irrigada, mas a agricultura irrigada nas mãos
em todos os- momentos a potendalidade_em cada região .. Hoje,
da iniciativa privãda. PessOas empreendedoras -preCiSam ser
o seu discurso é o testemunho vivo de que com um trabalho
estimuladas a. t_rabalhar_ n<;~. .agricultura irtigada, porque elas
sério, planejad0, objetivo,·poderemos dar ao Nordeste aquilo
realmente podem dar grande ·contribuiçãO' ao nosso Pais.
que ele merece na sua e~pt:essãp. e,conômica.
o·sr. Elcio Alvares- Senador Beni Veras, V. Ex~ me·
concede um aparte?
'-- -- O SR. BENI VERAS .__:_Agradeço as palavras generosas
O SR. BENI VERAS - Com prazer, ouço V. Ex•, nobre
de V. Ex~. Senâ.dor·Elcio Alvares, como sempre, tenho podido
Senador.
contar -cOm a àjuaa, com a orientação, com a ami~ãde, com
o apoio de V. Ex_~ rias in_iciativas q~e t::~os toma?o.
O Sr. Elcio Alvares - Deixei que o -disCurso de V~ EX"
se reali~a.sse por inteiro e, 'c'Omo serhp're: faÇo, oUvi átenta:ESsa questão do Nordeste me chama muito a atenção
porque cóllversa:ndo com o Sr. Geraldo,Rbla, principal execumente ioda a exposição. In,egavelmente, ao Jqngo d~ m~~~at?:
tivo do GrUpo -"&1aisa, ele rrie dísSe O segUínté:'Te-móS. -aqUi ·
de V. Ex~ no Senado, evidencia-se, cada vez,inais, a su_a pàtxã~.
pela temátiCa do Nordeste. Não podia ser· r<:}e outra _forma,
as. Q.-t~~ho,res: cOn'diçQes dp, ffill9,dó para a ,fiu'tíc~!t~i~ pôr'qu~.
pois, como repreSentante do Ceará, V. Ex•_ c'o.nvive com todas
devido às condições de inso,laç_ãp, dç eyaporação_ etc,_ as_frut~ .
as peculiaridades_ da região .nordestina. Por iSso, ninguém pode
têm uni. SábOr eSpecial e, por isso, enoo~lram lugar no mer_caçlq- _
int"ei'naCiorial.'
·
'
ter mais autoridade que V. Ex~ para examinar tudo qUe se
'
.
relaciona a sua região. Dentro_~e um_discq~q_que tive ôpottu-Então, há n~ _região, o sentimento de que somos uma
nidade de proferir há poucos dias, em que rendia homenagens
região maldita. Na, realidade, é_o contrário disso: somos uma
a V. Ex~ pelo seu brilhante trabalho à frente da Cqmissãp
região abençoada;,apenas nãq_ tra'9alhamos no lado forte da
de Desequihbrio Econôn)iCo fnte_r-Region'al ;srasileiro; ...
regiãq·, ~o que ela, t~m de maior potencif!,lidade e não usamos
es!la ·::,.lavanca para tomá-I~ rica e prõspe:ra.
O SR. BENI VERAS - Devido à gep~rosidade de V.
---A Califórnia é uma regiãO riqufssimã. ISrael desenvolveu Ex~
'- ·
uma agricultura ·irrigada importante. Estive no Uzbequístáo,~
na África Central, uma região desértica, absolutamente arenoO Sr. Elcio Alvares- -.-.. deixei claro que V. Ex~ estava,
sa _e desértica, contida entre os rios Amudariá e Sir-Dariá,
cada vez mais, nos motivando para debater o problema nordesque descem do Himalaia e deságuam nõ Mar de Aral. Então,
tino ao mesmo tempo em que enfatii:ava um pOD."fõ(J.ue consias águas desses dois rios são utilizadas para irrigar um enorme
dero da mais alta importância: não se deve colocar o Nordeste
jardim. Para que V. Ex~ possa ter uma idéia - eu conheci
como uma região que está em estado de clamor público, pedinessa região, que é ·chamada "cam-po da fome" -,-existem·
do providências que represente amemo, SOCbiio; Ou qualquer
950 mil hectares irrigados. Naquela área são produzidos seis·
outro tipo de ajuda. Seu discurso é uma piOfissáo de fé. Desde
milhões de toneladas de algodão e frutas, abastecendo toda·
que se faça um trabalho racíonal, com apoio técnico, usando-se
a União Soviética coni esses dois produtos. A- regiãO~ areia
tecnologia adequada, o Nordeste dará seus frutos- no bom
só, mas tem todas ~s condições climáticas adequadas paia .
sentido da expressão - porque a capacidade de produção
·
a agricultura.
nordestina e o destemor daqueles que ínvestém no Nordeste,
.
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No Nordeste isso- também é verdadeiro. As -COndiçôeSgerais são-excepcio-qais. -Falta àgu<i- regularmente. é verdade;
mas há condições tle se f~zer com que a água esteja disponível
permanentemente. A· transposição do São Francisco é ·um '
exemplo; a construção--de açudagem em locais adequados,
é outro ex.e_mplo. Ertt~o.; é ~t:te:ce~sátio que· nos dediquemos
a isso. Não é favor à região, mas sim um investiniento economicamente rentável e que pode dar ao nosso país um futuro
muito bom, incorpritãndo à econo-mia nacional cerca de 18
milhões_ de nordestinos ·que lá ~stão jogados a sua própria
sorte, famintos, em meio-a possibilidade de existir uma Cana·ã;
em meío a Uma tiqueza.'potéõ.cial que pode ser e_xplorada
bastando apenaS uma orientação maiS adequada da nossa ação
governamental.
_
Penso •que -devemos insiStír n'esSãS~qU.eStões,·mesmo que·
não vejamos solução a· curto ·prazo porque isso levará, ao·
longo do tempo, ao·co·nvertchnento, pelo menos para perder~
mos esse complexo de inferioridade, de sabermos que a falha
está na nossa incapacidade política de levar o País a fazer
o que precisa para obter um grande destino.

O SR. PRESIDENTE (Chagas ·Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Júlio C3II_Ipos.
.
'
O SR. JULIO CÀMPOS (PFL- MT. Pronuncia o .seg~inte discruso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores:
'
Nesses tempos em que o Brasil todo, atravéS do Governo,
dos empresários e das entidades mais represe-ntativaS de sua
sociedade, procura se mo~ilizar na busca de urna solução para
o deprimente problema da fome, nada mais adequado do
que verificar o ci.ue o setor pesqueiro pode fazer para dar
a sua colaboração nessa nobre· empreitada:
A despeito de toda importância desse setor para a economia e do pescado como fonte proteica, o que se tem.verificado
no Brasil é·o decréscimo dessa atiVidade ecqnômi~a e .a.queda
no consumo de pescado pela população. A produção atual_,
no Brasil, gira em torno de 800 mil tonel,adas anuais. Sete
anos atrás era de um milhão e_ duzentas mil toneladas. O
consumo niédio anual é de 7,2 quilos por pessoa, bem abaixo
da média mundial de 13 quilos.
·
--- . ,
·
. 'Alénl ~e a. disp0nibilid3de ser· pOuca, o fator iriaiS éiéterminfin~e çlo baixo consumo d~ peixe é o preço. Na Semana
Santa des~e: ano, pqr exemplo, vendia-se, no Rio de Janeiro,
o filé de merluza, importado do Uruguai, (Jüãse·pela metade·
do preço do filé de merluza produzido no Brasil. Nesse mesmo
período, podia-se comprar bacalhau, também importado, por
preço abaixo do que o de alguns peixes considerados -Dobres,
capturados na nossa costa marítima ou em nossos rios~
Tudo isso ~corre, porque no Hrasil não exist~_~ll_~~-Q<>lítica
definida para a pesca .. o· único _órgão Oficial que cuidadava
desse setor, a Sudepe, foi extintona fúria demolidora de
instituições públicas do Governo Collor. A partir daí, passou
a cuidar da pesca o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos__ Naturais RenOváveis - o IBAMA. Unicamente por essa decisão já se pode verificar- que a interiçâo
era mesmo aniquilar o setor. Em razão disso, a fiscalização,
que já era insuficiente, praticamente deixou de _existir; ein
con-seqüência, a pirataria tomou cOnta de nossâS águaS territoriais, principalmente na costa dos Estados do Norte e do Nor~
de.ste_. Avalia-se que os pesqueiros clandestinos retirem anuaJmente de nossas águas o equivalente a 450 milhões de dólares,
o dobro do que o Brasil arrecada com a exportação de pescados.
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O fa~_p de nosso País ocypar o 26~ lugar no ranking mundial
da pesca, tendo 8.400 quilómetros de costa, 200 milhas de
mar territorial e uma infinidade de rios espalhados por todo
o seu território, é siilipleSmente um atestado da sua incompetência no lidar com esse problema ou uma prova-do descaso
com que trata essa atiVídade.
Enquanto, no mundo, a produção de pescado corresponde ao dobro da produção de outras carnes, aqui no Brasil,
a situação é invertida: ã prodUção de oUtras carnes ultrapassa
a de peixe em mais de duas vezes., girando em torno de. dois_
milhQes de toneladas.
Uma outra variante deve ser levada em conta ao se analisar esSe· problema: enquanto na pecuária, na suinoéultura e
na avicultura os investímentos sãO constantes e altos, na pesca,
os investimentos altos acontecem na montagem da infra-estrutura. Depois disso, os gastos se reduzem sensivelmente,
uma vez que a própria natureza se encarrega da proliferação
e do ~resdmento dos peixes. Ao homem basta explorâ~los
adequada e racionalmente.
_Estou plenamente convencido, Sr, Presidente, Srs e Srs.
Senadores, de que o setor pesqueiro pode desempenhar um
importantíssimo papel na empreitada de debelar a fome em
nosSO território. Basta que as nossas autoridades se convençam
c;:Je _toda a potencialidade desse setor e lhe propo-rcionem o
devidp suporte financeiro, para que melhore a frota pesqueira
e se expandam as instalações armazenadoras e processadoras
do produto. À agricultura, por exemplo, o Governo destina
bilhões de dólares para custeio do pl~n_tio e da colheita. Por
que não fazer o mesmo com o setor-peSqueiro;incentivando
as cooperativas, a:s_ ·associações e;·colônias de. pesca-dores, as
empresas de pesca? Por que não facilitar-lhes também. o acesso
ao crédito para que expandam a sua frota _e-- melhqr~J?l as
suas instalações? Tenho certeza ·de que", se IssO for feito, em
pouco tempo teremos conseqüências benfazejas tanto para
a economia quanto para a saúde do nosso povo.
Outra medida que, a meu ver, deve ser tomada pelo
Governo é a criação de uma Secretaria Nacional de Pesca,
subordinada ao Ministério da Agricultura, para _coÇ)~denar
todas as- ações do setor. Isso_ é o mínimo necessário para
reativá:.Jo adequãda.ínente. Paísés" -érit que ·a pesca ·está bem
mais desenvolvida do que aqui dedicam_ mais ·~tertção ab setor ·
pesqueir~ havend~ mesmo u~. ~in'istério p~~~ ~uida~ deSs~ ·assunto. t isso o que se verifica, por exemplo, na Espanha.
Existem entré nós cerca de um milhão e seiscentos mil
pescadores profissiOnais: Esse é um nÚmero que, pela ·sua
abiangência, just}fjcaria também_ a exi~tência de escol~ técnicãs, _localizadas em várias regiõeS âo nosso território, volfãdas
para á pesca. Essà.'_medida propoicionaria Sensível mdhora
no aesempenho do setor, de vez que Proporcionaria o·aperfeiçoamento. da mão-de-obra.
__
Não fossem esses aspectos, já eloqüenteS por si, um outro
existe ·a-determinar que o Brasil tome iniciativas urgentes
no s_entido de promover a utilização ótima dos recursos vivos
exiStentes na zona ·económica exclusiva de 200 milhas, rec.onhecida pela ONU através da Conve!J.ção das Nações Unidas
sobre 9 Direito do_ Mar, ratifiC-ada pelo Brasil em 1988. Caso
isso não seja feito,. o Brasil poderá se ver compelido a dividir
Com outros países, a explOração dessa zona; o Brasil poderá
ser surpreendido .com a invasão de barcos pesqueiros captuR
rarido peiXes em sua costa, sem n"ada poder fazer para deles
se livrar.
Por tudo isso,.Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, creio
estar mais do queo comprovada a ne_cessidade de o GOverno_
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brasileiro voltar urgentemente a sua atenção para o problema
da pesca no Brasil. A potencialidade do País é grande demais
para ser relegada a plano secundário. Alé_m disso, será vergonhoso se, depois de toda luta e celeuma caus.ados pela extensão
do nosso rnar_territQri_f\l para 200 milhas, nosso_ País perder
a jurisdição sobre essa áre~- por inoperância· e ·negligência
de nossas autoridades.
_ ___ .. .
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cbaga,s Rodrigues)- Não há mais
oradores jns.critos~ .
'Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, desiiriando para a sessão'·ordinária de segunda-feira
a segui:nte
o

,_

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE RESôLUÇÁO N• 46, DE 1993.
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c"-,
do Regimento Interno.)
· Votaçãof etn tumo-úniC~: do Projeto de Resolução n"
46, de 1993 (apresentadO -c0iri6 Conclusão de Parecer proferido
em Plenário, Relator: Senador_ Bello Parga, em substituição
à Comissão de AS:SlJDtos Econô11ticos), que autoriza o Governo
do Estado do Maranhão a contra.tar operação de crédito_junto
à Financiadora de Estudos e Projetas -:-- FINEP, no valor
de dezenove bilhões, setecentos e setenta e seis lJlilhões, oito~
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centos e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros e ci_nqüerita
e três centavos, para financiamento do Projeto Programa de
Consolidação do Sistema Rodoviá~o do Maranhão.
~

-2REQUERIMENTO N• 515, DE 1!193
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281
dO Regimento InternO)
Votaçào, em turno único, ·do Requerimento n9'- 515;-de1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos do art.
58 da Constituição Federal,· iD. fine, combinado ·com os 3.rts.
71 e 74, a, e 78 do Regimento Interno, a criação ·Qe um.a
Co~issão Especial, composta de 9 membro.s titula~es e 5 suplentes, para, no prazo de 90 dias, estudar a problemática
vinculada ao Programa Calha Norte.
-3·. . ,. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N•J7, DE !991
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Entenda
à Constituição n" 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
Simon e outros Senadores, que dá nova--_redação ao ·tnciSQ
II do art. 40 da Constituição Feder~!.
.. .
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue•) - Está'
rada a sessão.

encer-

(Levanta~se_

a_ sesSão às 12_horas e 6 mbrut?s.)
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BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 109• SESSÃO, EM 7 DE JUNHO DE
1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Referentes às ~guintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n' 19/93 (n' 1.!89/88,
na origem), que retira da incidência do Imposto de Rep._da
benefícios percebidos por deficientes mentá.is. ·
- Proposta de Emenda à Constituição n9 23/91 (n"
45-C/91~ na origem), que dá nova redação ao art . .16 da
Constituição Federal.
- Projeto de Lei da Câmara n' 7/93 (n' 3.067/92,
na Casa de origem), que cria cargos de Procurador do
Trabalho de 2•_Categoria e dá outras providências. (Redação final.)
1.2.2- Requerimento
__
- N' 547/93, do Sr. Lourival Baptista, solicitando
licença para tratamento de saúde, no período de 3 a 15
do corrente. Aprovado.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR V ALMIR CAMPELO- lmp_ortância da
promulgação da Lei OrgâniCa do Distrito Federal para
a comunidade brasiliense.
SENADOR JOÃO' CALMON - Transcrição, nos
Anais da Casa, do artigo intitulado ''Unicef descobre algo
de novo na educação do País", publicado no jornal O Globo, de autoria do jornalista José Paulo Tupinambá.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Homenagc::m a memória de Tobias Barreto, no transcurso
dos 104 anos do seu nascimento.

1.2.4- Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo, de 48 horas, para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa ao
Projeto de Lei da Câmara no 29/93 (no 1.189/88, na Casa
de origem). para que a matéria continue sua tramitação.
-Aprovação, pela Comissão Diretora, dos Requerimentos n• 463, 464, 483 a 485, 489, 493 e 500/93, de informações.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n9 46, de 1993, qUe autoriza
o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação
de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetes FINEP, no valor de dezenove bilhões, setecentos e setenta
e seis milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito
cruzeiros e cínqüenta e três centavos, para financiamento
do Projeto "Programa de Consolidação do Sistema RodoVIário dO Maranhão''. Votação adiada por falta_de quorum._
Requerimento n 9 -515, d~e 1993, do Senador César Dias,
solicitando, nos termos do art. 58 da Constituição Federal,
"in fine", combinado com os arts. 71 e 74, a, e 78 do
Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial,
composta de 9 membros titulares e 5 suplentes, para, no
prazo de 90 dias, estudar a problemática vinculada ao "Programa Calha Norte". Votação adiada por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n' 17, de 1991,
de autoria do Senador Pedro Simon e outros Senadores.
que dá nova redação ao inciso II do art. 40 da Constituição
Federal. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOÃO FRANÇA - Apoio à pauta de
reivindicações apresentada pelos servidores públicos federais ao Poder Executivo.
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EXPEDIENTE
CENTRO O RÁPICO DO SENADO PI!OERAL
MI\NOEL VILELA DE MAGALIIÁES
Diretor.Oera! do Senado federal
, AüAClEl DA SILVA MAlA
Direlor Eucutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
!.LI L CAJU.OS BASTOS
Oiretor l.adua;ttul
FLORlAN AUGUSTO C:Ol.JllNHO MADRUGA
Diretor Adjunto

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL
Impre~&o

&ob re.pouabilidade da Meu do

Se~do

f'.ederal

ASSINATURAS
Semestral ........

SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Homenagem póstuma ao jonlalista Carlos Castello Branco.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Defesa da
restauração da antiga seâe da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal .da Bahia.
1.3.2- Designação da Ordem do D'ia da próxima .sessão

....................................................--....·-·-·-·..--·- C.s 70.ot().OO
Tiragem

1.~

exemplares

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DE COMISSÃO
3- MESA DIRETORA
.
4-' LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
..
.
....

Ata.da 1093 Sessão, em 7 de junho de

19~3

3a Sessão Legislativa Ordinária, da. 49.• Legis.latura
Presidência do Sr_ Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Affonso Camargo _ Aluizio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Bello
Parga ~ Beili Veras ~ 'Cês3): .Dias _ Çha&~s Rodri!iue~ ,-, plcio
Alvares _ EpitáCio_ C~fete1ra _ FrancisCo .. ROllemberg -·Gerson
Camata _ Gilberto M,itanda _ GU:ilheqne ,l'almeira ~ Humberto
Lucena _ João França _ José Paulo BÍSol _ JQ!;é Richa _
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Magno Bacelar_
Márcio Lacerda _ Marluce Pinto _ Mauro Benevides _ Meira Filho
_ Pedro Teixeira_ Ronaldo Aragão _ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de.Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Seciefário·procederá à leitura do Expediente.

Relator

~o Venci~o:

Sen!JidOr

~~nan

Tito

I
Aprovado pela Câmara 'dos Deputados, vein à revisão
d.est;:t Cas~. no~ t~nnos do art. ,-6.5 da ConstituiÇão" Federal,
o Projeto de Lei em epígraJe, d~ áufoffa· dá nobre Deputado
Airton Cordeiro·, qo,e exc~ui d~ incidênda· do ImpostO i::Ie Renda benefícios ·previdenciários .Percebidos por defiCienteS Ínen.:.
tais·. · · ·
· ' ·
·

Estabelec~ seu art. 1" t}u~ ~ão. se i~êlllem.·eilt!e' Ós rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda as importâncias
percebidas por ddicü~rites mentais a títuio de pe:nsão, pecúlio,
montepio e auxilio, qua.ndO pagas por eilfidades ;públicas ou
piiVádas de previdência. Para os fiP,s deSsa' ilãó íricidência
'tiibutária, OOnsíde·ra-se deficiente mental. a pessOa 'q~e, inde-.
pendentemente da idade, apresenta funcionamento intelectual
subnormal com origem durante o período de desenvolvimento,
É lido o.seguinte:
e associado à deterioraç~o do comportamento adaptativo (parágrafo único do art. 1').
EXPEDIENTE
O art. 29, por sua vez, esdarece que o benefício isensional
PARECERES
não alcança outros rendimentos além dos enun:terados no artigo anterior.
.
PARECERN•l70, DE 1993
Despachado o Projeto· a esta Comissão·; cabe-lhe, em
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro-· 'consonância com o disposto nos arts. 90, XII, e 99, IV, do
Regimento Interno, opinar sobre o méritO da matéria,- emijeto de Lei da Câmara !19 19, de .1993 (n\0 1.189, de
· 1988, na Origem), que ''Retira da incidência do Impos- tindo o respectivo parecer.
Em 18 de maio do corrente, a CAE houve por bem não
to de Renda benefícios percebidos por deficientes menaceitar o pronunciamento do Relator, preclaro Senador Garitais".
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baldi Alvf:s Filho, favorável ao Projeto. Pelo que ora se oferece o Parecer do Relator do Vencido, na forma reg"imental
(art. 128).
II
O tratamento tributário diferenciado que se propõe em
favor dos deficientes mentais, inobstante as elevadas razões
humanitárias que ·inspiraram o ilustre Autor do Projeto e
estiveram presentes no Relatório rejeitado por esta Comissão,
não pode prosperar.
_
O princípio da capacidade contributiva- que é clássico
em matéria de política tributária - está explícito na Constituição vigente, ao dispor, no § 19 do art. 145, que, tanto
quanto possível, ''os impostos ( ... ) serão graduados segundo
a capacidade económica do contribuinte".
Esse mandamento _constitucional, aliás, é reforçado pelo
prin~íPi9' da ísOnomia tributária, que, na Carta Magna, tem
sede nas limitações ao poder de tributar, pois, segundo o
art. 150, II, é vedado "instituir tratamento desigual ent!e
contribuintes que se encontrem em situação equivalente".
Ora, o deficiente mental, como o deficiente físico ou
qualquer pessoa afetada em sua higidez física" OU tnental, pode
ter capacidade contributiva muito mâiof (Jue ·a de outro cidadão, cuja Saúde seja excelente, mas cuj~ Sit!Jação_ econômica
seja precária.
.
·
Também pOderá, sem dúvidã, oco:ITer o inverso. Mas,
nesse caso, o deficiente mental deverá ser tratado, pela legislação do Imposto. de Renda, consoante as pessoas de situação
econ·ômioo-financeiraequivalente. Vale dizer, a faixa de rendimentos considerada In:d~spensável à sobrevivência é ISenta do
Imposto de Renda, ·para todas as pessoas físicas, sejam chi
não deficientes mentais.
.
Alterar esse critério· pára· beneficiar. deterrriinada categoria de contribuintes, indenpentemente de sua capacidade
económica, além de injusto e inconstitucional, agravaria as
notórias diftculdades fiscais do Erário.

III
Diante do exposto, concluímos pela rejeição do Projeto
de Lei da Cãmara n• 19, de 1993 (n' 1.189, de 1988, na Casa
de origem). . . . .
.
.
. . . ...
. Sal~ das Comissões, 18 de maio de 1993. ,.....,.. João Rocha,
Presiçlent~- Ronan Tit.o, Relator do vencido- João Calmon
- .Dario Pereira- Saldanha Derzi- Magno Bacelar- Raimundo Lira - Gilberto Miranda - Henrique Almeida Elcio Alva=- BeUo Parga - Cid Sabóia de Carvalho.
Voto em Sepa"rado Vencido do Senador Garibaldi
Alves Filho, na Comissão de Assuntos Económicos, ofe·
rececido ao Projeto de Lei da Cãmàra n• 19, de 1993
(n~ 1.189, de 1988, na Origem), c)ue "retira da incidéncia
.~o Imposto de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais".
Aprovado pela Câmara dos Deputados, .vem a revisão
desta .Casa, nos ten:D.os do art. 65 da Constituição Federal,
o projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado
Airton. Cordeiro, que isenta do Imposto de Renda benefícios
previdenciários percebi4os por deficientes mentais.
Estabelece seu art. 19 que não se incluem entre os rençl.imentos tributáveis pelo Imposto de Renda as importâncias
percebidas por deficientes mentais a tírulo de pensão, pecúlio,
montepio e auxílio, quando pagas por entidades públicas ou
privadas de previdências. Para os fins da isenção tributária,
.considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente aa l~de, apresenta tunciOna~ento mtelectual subnor-
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mal com origem durante o período de desenvolvimento e
associado à deterioração do comportamento adaptativo(§ úni..·
codoart.l').
O art. 29 • por sua vez, esclarece que o benefício fiscaJ'
não alcança outros rendimentos além dos enumerados no art ..
1,
Despachado o Projeto a esta Comissão, cabe-lhe, emconsonância com o disposto nos artS. 90, XII e 99, IV, do
Regimento Interno opinar sobre o mérito da matéria, emitindo
·
o respectivo parecer.
E o relatório.
Voto
O tratamento tributário diferenciado que se propõe e.m ·
favor dos deficientes mentais, em muito se assemeJha àq~ele :
conferido aos aposentados e pensionistas da Previdência,, oficial a partir do momento em que completam 65 (sessenta
e cinco) anos de idade. Os últimos gozam de benefícios na
- área do Imposto de Renda em razão da idade e da condição
de aposentado e pensionist~ da Previdência .. Na.~spécie em
exame, inobstante indepent;la do fator idade, parece justo _
e razoável conceder~se aos deficientes me,ntais isenção do Irri~
posto de Renda incidente sobre rendimentos percebidos da
Previdência, seja pelo fato de os seus benefícios, de modÔ
geral, serem irrelevantes para o fim de proporcioi)ar receité\s
para os cofres do Tesouro Nacional, seja pelos gastos acentuados que normalmente têm com hospitais, profissionais da
_saúde e medicamentos.
, A. exemplo do que ocorre com os demais aposentados
da Previdência, cujas dificuldades financeiras são notórias,.
nãO menos "desfavorável imaginamos ser a situação do deficíehte mental quê emita apenas com as parcas rendas oriundas
de benefícios previdenciários, para custear a manutenção da
família e os rotineiros gastos com medícamentos e profissionais
da saúde.
Assim, entendemos que a voz de comando transmitida
ao legislador pelo p_arágrafo primeiro do art. 145. da Constituição Federal deve ser aqui observada, quando estabelece
que os. impostos serão graduados segundo a capacidade econô' miCa do contribuinte. Em face do que se procuroü demonstrar,
praticamente ine·xiste capacidade tributária por parte doS deficientes mentais que lhes púmita ajUdar no custeio das despesas públicas.
Diante de todo o exposto, nosso Voto é pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados no;> 19, de 1993.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1993. - Sellador
Garibaldi Alves Filho.
PARECER N• 171, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Proposta de Emenda à _Constituição fi1' 23, de
1991 (PEC n• 45-C, de 1991, na Casa de origem), de
"dá nova redução ao 'art. 16 d3 Constituição· Federal".
]Jelator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
Por força do requerimentO aprOvado em Plenário,
nos termos do art. 315, combiriado com a alínea "a" do art.
279 do Regimento Interno do Senado Federal, veio a· esta
Comissão "O texto da Emenda à Constituição de n9 23~ de
1991, originária da Câmara dos Deputados.
1.
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2. Visa a proposiçãO- alterar o 3.rt. 16 da Constituição
Federal, sem lhe modificar o- objetiVo ·origiúãT de vedar as
leis casuísficas ou de circunstância. Dispõe o- projeto:
"'A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em
vigor se promulgada até um ano antes da eleição."
3. Divergências manifestadas em Plenário quanto ao
verdadeiro alcance da proposta em votação, tal como redigida,
determinaram o reexame da matéria, no sentido de dissipar
dúvidas de interpretação no que se refere à vigência da norma
em questão.
. . :. ._
-- -----:---4. É o que cabe ressaltar rio relatório.

Discussão
s: A alteração proposta à Constituição federal é inteiramente procedente. Deve ser impedida a feitura de leis de
ocasião ou casufsticas, como tanto ocorreu durante o regime
de 1964, e que perturbavam a ação da Justiça Eleitoral e
dos Partidos Políticos.
Mas, se se altera a Constituição para eVitar alcance excessivo, cumpre não adotar sistema equívoco, que parece obstar,
em forma definitiva, a vigência" da lei eleitoral que não seja
promulgada "até um ano antes da eleição", como ep1erge
do texto da emenda votada na Câmara dos DeputadOs: ''só
entra_rá ~m vigor se prbinulgada até um ano antes da eleição''.
Não se legisla prevendo obstáculo absoluto à vigência do instrumento adotado.
6. Sem alterar o sentido nem o aicance dã Proposição,
a redação ora proposta afigura-s-e clara, nestes termos:
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
entrará em vigor na data de sua publicação, _não Se
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data
de sua vigência._"
Parecer
7. Nestas condições, o Parecer é pela aprovação da PEC
n 9 23, de 1991, com a redação aciina pfoposta, que se afigure'
reve;stida dos r~quisitos de constitucionalidade, juridicídaÇe :
e boa técnica legislativa, cop1 a clareza reClamada._
.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. -Iram Saraiva,
Presidente - Josaphat _Marinho, RelatQI__ - Wilson Martins
- Antônio MarJz - Magno Bacelar - Jarbas Passarinho
- Affonso Camargo - Ney Maranhão :- Gerson Camata
- Jutahy Magalhães - João Rocha - Alfredo Campos João França.
COMISSÃO DIRETOl.V..
PARECER N' 172, DE 1993
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
de 1993 (n• 3-067, de I992, na Casa de origem)-

n~

7,

. A Comissão Dtfetora apreSenta areâação final do Projeto
de Lei da Cãrnara n• 7, de 1993 (n• 3.067, de 1992, na Casa
de origem), que cria cargos de Procurador do Trabalho de
2~ Categoda e dá outras providências, com a seguinte Emenda:
Emenda n9 1, de Redação
Dê-se ao art. 6" do Projeto a seguirite iedação:
"Art. 6? O citrgo de Secretário Regional, código
DAS-101.1, passa a ter o código DAS-101.2, na forma
constante do AnexQJV desta Lei."
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Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Junior, Relator Beni Veras- Carlos Patrocínio.
.. ANEXO AO PARECERN• 172, DE 1993
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 7,
de 1993 (n~ 3.067, de 1992, na Casa de origem), que
cria cargos de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria
e d~ outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. r São criados. no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, oitenta e dois cargos de Procurador do Trabalho
de 2~ Categoria, para ateitder à composição das procuradorias
Regionais do Trabalho da 1~, 2~, 4~, s~, 9~, 10~, 12~ e 15~ regiões
da Justiça do Trabalho, com sedes no Rio de Janeiro, São
Paulo. Porto Alegre, Salvador, Curitiba, B!~ília, Florianópolis e Campinas, respectivamente.
Art. 2' Os cargos de Procurador do Trabalho de 2• Categoria serão providos através de concurso público de provas
e títulos e serão distribuídos nas respectivas Procuradorias
Regionais, por ato do Procurador-Geral do Ministério Público
do Trabalho, de acordo com a necessidade do serviço.
Art. 39 São criados, no Quadro de Pessoal _do_ Ministério Públicodo Trabalho, Cem cargos da Categoria de Técniço
da Carreira de Apoio Técinico Administrativo do Ministério
Público da União - MPU, em conformidade com a Lei n9
8.428, de 29 de maio de 1992, a serem proVidos por concurso
público.
Ârt. 4" são criados, -n~ Q-uadro Permanente- dã Secre~
taria do MiniStério Público do Trabalho, cargos em comissão
do Grupo - Direção e Assessórame"ntó Superiores- DAS~
de acordo com o Anexo I desta Lei, os quais serão preenchidos
mediante designação do Procurador-Gel-ai do Minfstêrio Público do Trabalh~, na forma da lei.
Art. 59 São criadas, no Quadro do Ministério PúblicO
do ·Tr3balho, as Funções_ Gratificadas e Gratificações pela
Representação de Gabinete constantes, respectivamente, dos
Anexos II e III desta lei.
Art. 69 O carga de Secretário Regional, código
DAS-101.1, passa a ter o código DAS-101.2, na forma constante do Anexo IV desta lei.
Art. 79 São transformados em cargos de Direção e Assessoram.ento Superiores, código DAS-101.1. as ai:uais Funções Gratificadas atribuídas aos Chefes de Seção; coÕfÕrme
consta do Anexo IV desta lei.
Ai1. 89 Não poderão ser designados, a qualquer título,
para cargos em comissão da administração do Mini~tério Públ_ico do Trabalho, parentes consangüíneos ou ·afins, ifté o terceiro grau, de Procuradores em atividade, ou aposentados a
menos de cinco anos, exceto se adminitidos no quadro funcio~
nal mediante concurso público.
Art. 9~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao
Ministério Público do Trabalho.
.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de _sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições -em coptr~rio.
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I

de

de 1992

REGIÕES
C~A

aDIGO

R G OS

li!

251

451

Siil

9il 1051 12!1

15ª

l. Dice<,ão

..

DAS.101.2

01

01

01

01

Ol

01

01

01

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

DAS.102.2

05

os

-

-

-

03

03

02

-

-

-

04

DAS;102.1

-

02

-

09

09

03

01

01

01

01

07

- Chefe de Gabienete
2. Assessoranento
- Assessor
- Assessor

'IUr1\L POR ru;x;rJío •••••••••

'l.U1'AL GERAL • ; ••••••• • ••••

32
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ANEXO

da Lei nQ

Art.

li

, de

de 1992

de

FUNÇÕES GRATIFICADAS

álorro

OOANI'IDIIDE

140

FG-3

-

ANEXO

, de

III

de

de 1992

GRATIFICAÇt'.\ES DE GABINETE

ÇU1\Nl'IIW)E

álorro

24

Oficial III

214.458,22

27

OfiCial

171.555,24

VAiat

II

UNI'fi\Rlo

(*)

(*) Valores de junho de 1992, atualizáveis pelos me5mos índices de reajuste
os Quadros do Ministério Público da União.
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ANEXO

Art.

DENCMINAÇÃO

Sl'l'Ul\Çlio

SÍMBOLO

NÚMERO DE
CARGOS OU

A - PROCURl\IXIUA REGIONAL DO TRABAUD DA. li!. m;x;IAO
SECREI'ÁRIO REX;IONAL

DAS-'101.1

01

- Chefe

01

- Chefe

FG-3

01

- Chefe

DAS-101.1

01

- Chefe

DAS-101.

- Chefe

DAS-101.

SECRETÁRIO RHiiONAL

DAS-101.

DIVISÃO PROCESSUAL
FG-3

01

- Chefe

DAS-101.

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
01

- Chefe

--

SEÇÃO PROCESSUAL
01

DAS-101.

B - PROCURl'II:OUA REGICWU. DO 'IRABAUD DA lSil
REGrl\õ

dêAõ
SECREI'ÁRIO REX;IONAL

SECREI'ÁRIO RHiiONAL

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

B - PROCURl\IXIUA REGICWU. DO TRABAUD DA. lSi!.
RE-

01

CÓDIGO

DIVISÃO PROCESSUAL
FG-3

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATNO
01

DENCMINAÇÃO

A - PROCURAilCIUA REGIONAL DO TRABAUD DA. li!. RHii.IIJJ

SEÇÃO PROCESSUAL
01

!IJilA

FUNÇOES

FUNÇOES

01

de 1992

de

sl'l'Ul\Çlio 1\Nl'ERICR
NÚMERO DE
CARGOS OU
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r:v

, de

da Lei n!2
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FG-3

01

-Chefe

DAS-101.
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- o Plano Diretor de Ordenamento Territorial como
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe- elemento regulador dos assentamentos humanos e das atividadiente lido vai à publicação.
.- __
.
des econômicas i~ sociais da população;
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o
- a garantia do uso do solo rural como meio de produção
Secretário.
e abastecimento;
É lido e aprovado o seguinte
- a conciliação do desenvolvimento económico com a
REQUERIMENTO N• 547, DE 1993
preservação ambiental;
- a criação de pólos industriais de alta tecnologia;
Nos termos do artigo 43, inciso I, do Regi!llento Interno,
- a busca do pleno emprego;
requeiro licença para tratamento de saúde, no período de
3 a 15 de maio do corrente,.conforme atestado médico anexo.
- o incentivo às microe_m_Qresas e às empresas de pequeno porte. ·· ··
Sala das Sessões, 1 de junho de 1993. -S~tj3d0~ Lourivãl
Também a possibilidade de ampliação da base territorial
Baptista.
do Distrito Federal, com fulcro no quadrilátero definido pelo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A provado
Comissão Cruls em 1893, foi contemplada na Carta, no art.
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
54 do Ato das Disposições Transitórias. Tal tese. amplamente
Há oradores inscritos.
discutida em 1987, é apoiada por juristas e procuradores de_
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão, _ todo o Brasil como solução aos probl~mas dos milhares de
primeiro orador inscrito. (Pausa.)
habitantes das chamadas _cidades-dormitório do Distrito Federal.
--- ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
A partir da promulgação da Lei Orgânica, a ordem jurfdiConcedo a palavra ·ao nobre Senador Valmir Campelo.
co-administrativa do Distrito Federal sofrerá profuiidas e justas modificações. Nesse contexto se insere; a gestão de~?crá
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. P!<Jnuncia. tica, isto é, a ampliação da participação da sociedade na tomao seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, _ da de decisões que lhe são importantes. Esse envolvimento_
Srs. Senadores, "a lei é a expreSsãO da vontade do povo"',. da população se fará evidente tanto na atuação dos Conselhos
assim conceituou Péricles, quando a democra.c_ía ensaiava os- dos Representantes Comunitários como pelo contato Oi_reto
primeiros passos e a Cultura grega revestia-se dos valores que
com os membros da Câmara Legislativa.
até hoje norteiam vários setOres da civilização- ocidental, __
"Uma capital de um grande país não pode ter concepção
Sabemos, entretanto, que em diferentes épocas e inclulimitada''._Essas palavras, proferidas por Juscelino Kubitschek
sive no Brasil, tal má:xima, Se não foi completamente ignorada,
nos primórdios de Brasília, bem se aplicariam a este momento
permaneceu à margem do processo legislativo.
histórico.
Em noss_o País, con_tudo, a partir do momento em que
Somos todos testemunhas de uma nova fase da vida do
a liberdade reafirmou o seU primado, os legisladores vêm
Distrito Federal: a concretização definitiva-de irldependência
se pautando pelo respeito e obediência aos ditames e às neces- _ política, por meio da adequada atuação do Legislativo local.
sidades elo povo. Em diversas situações até, a lei, co~o instruSr. PreSidente, Srs. Senadores, além de haver _tomado
mento de vida que deve ser, despe-se da couraç_a conservadora
conhecimento de todo o texto, analisei -detidamente o .Título
que a imobiliza. Toma-se, então, verdadeiramente, um instruVI - Da Ordem Social e do Meio Ambiente .. Dele desejo,
mento flexível, dinâmicO, regulador das_relaç_ões cambiantes
em prindpio, ressaltar o espírito de atualidade que permeia
da sociedade.
os 111 artigos que o compõem.
Tais CáraCterístiCas-estao-, Sem sõxD.bra de dúvidas, presenO Capítulo II - Da Saúde - engloba a preocupação
tes em todos os capítulos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
maior da sociedade: o acompanhamento de doentes portaAo promulgá-la amanhã, dia 8 de junho,_ o Presidente da _ dores de moléstias infecto-contagiosas~ especialmente a AIDS;
Câmara Legislativa, Deputado B_enício Tavares, entregará à
a assistência-à mulher, da puberdade à menopausa, e às que
população desta Capital um documento segundo os_ princípios
forem vítimas de violência; a instalação de pronto-socorros
estabelecidos por Rui Barbosa: "A lei nãó rége o passado,
nos centros médicos públicos, para atendimento de doentes
nem mesmo o presente que lhe foge, mas o futuro que a
mentais e várias outras.
espera".
Uma das vitórias mais significativas da área de saúde
Assim sendo, são inegáveis os avanç<?S sociais presentes
é, porém, a criação de conselhos em todas as cidades-satélites,
em todo o texto; bem como o cuidado em pesquisar as aspiracom uma representação comunitária de pelo menos 50% dos
ções das diferentes coniunidades locais, algumas há longo temmembros. Dessaform~, a população de cada região adminispo expressas como reiviridicações populares e intenções govertrativa poderá fiscalizar a aplicação das verbas destinadas ao
namentais.
-- setor.
Para não voltar muito no tempo, reporto-me a 1988. NaO
Sr.
Gerson
CamataPermite-me
V. Ex~ um aparte,
quele ano, o Pacto de Governadores da Região Centro-Oeste _
·
apresentou ao Governo Federal uma sínt_es_e. de problemas _ nobr-e Sen:a:doi?
regionais e alternativas de solução.
O "SR. VALMIR CAMPELO.- Com o maior prazer.
No que concerne ao Distrito Fed_eral, desejo cita-r apenas-~ nobre
Senador Gerson_ Camata. alguns dos itens mais importantes, todus contemplados na
O
Sr.
Gerson
CamataUustre
Senador
Valmir
Campelo,
Lei. Orgânica·do Distrito Federal:
·
acompanho os reiterados pronunciamentos de V. Ex~, que
- a integração básica com a região do entorno;
tem abordado dessa tribuna, com uma freqüência bem acima
- a el'aboração do plano plurianual de desenvolvimento
do normal, temas ligados ao Distrito Federal, a cuja bancada
agrícola, plano de safra e plano operativo anual;
V. Ex• pertence e ao qual representa com muito brilhantismo
- a função social da propriedade;

Junho de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

na Casa. V. Ex• aJude ã. um grande acontecimento desta
cidade, que é a promulgação da Lei Orgânica do Distrito

Terça-feira 8 5243

atualizada._tifi nela, inclusive, um dispositivo que visa ajustá-la
depois dos cinco anos.
_
Com relação_ à Lei Orgânica do Oistrito Federal, houve
essa preocupação, que foi bastante discutida com_ os Deputados Distritais Constituintes, até mesmo no que diz respeito
ao problema de custo para o Distrito FederaL Posso garantir
a V. Ex~ que alguns dispositiV-os, corno- o Conselho Comunitário aqui _citado, para fiscalização de verbas na área de
sap__pe; o Conselbo_ do Içloso - a que logo mais vou report~-rne QO meu discurso - são _compostos por membros da
comunidade, sem nenhuma remuneração, sem nenhum custo,
portanto, para o Distrito Federal ou mesmo para a União.
Trat~-se de um~ inqvação p3ra Q preenchimento, principalmente, do tempo ocioso- do idoso.
Acredito, nobre Senador, que a Lei Oigânica do DiStrito
Federal é uma Constituição moderna, à altura da Capital da
República.
Agradeço as palavras de V. Ex~ e as incorporo, com
muita honra, ao meu pronunciamento.
O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V. E~ um aparte,
nobre Senador?

Federal, detalhando alguns_dos princípios dos artigos dessa
nova Constituição que se faz. A interpretação que V. Ex'
vem dando a esses textos deixa~me entusiasmado. Mas sinto
um medo enorme quando se elabora unia Constituição. E
digo medo porque fizemos uma Carta com esses defeitos e
porque o_ político tem urna grande vontade de realizar sem
dispor dos recursos devidos_. Por ocasiãQ do_s trabalhos da
Constituinte brasileira, ampliamos os direitos e deveres, bem
como a assistência médica e dobramos o valor das aposentadorias; agora, no entanto, está-se vendo que não há recursos
para se cumprir o nosso desejo, porque não_ se procurou dotar
o Executivo de meioS para cumprir aqueles objetivosdispOstos
na Carta. Outra preocupação que tenho com relação a esses
avanços está na diferença que existe entre democracia participativa - que é a atual tendência - e dcmocratismo, que
está muito em moda hoje no Brasil. Veja V. Ex", por exemplo,
que Brasília foi urna cidade desenhada numa prancheta. Para
cá vieram os engenheiros, os tratares e as máquinas. Esses
homens fizeram uma cidade e não ouviram ninguém a respeito.
A cidade ficou bem feita e percebe-se que a maioria dos
moradores de Brast1ia gosta da feição que tem. Será que
O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, ouço'-:a cidade teria fic3do desse jeito se tivesse saído da cabeça
Ex~
de cinco mil pessoas, ao invés de ter saído da cabeça de dois
O Sr. Jonas Pinheiro -Nobre Senador V?-lmir Cãmpeto,
engenheiros? Ou teria ficado pior? V. Ex• cita Juscelino KucreiO que amanhã, com a promulgação da primeira ConStibitschek, e há necessidade de que, daqui para frente, as pestuição de Brasnia, conclui-se uma etapa histórica da vida desta
soas comecem a ser ouvidas, durante as gestões, como está
cidade. Imagino a alegria e o contentamento que V. Ex~ sentiocorrendo. O Governador Joaquitit Roriz, por eXemPlo, faz
rá, por constituir uma peça importante dessa história de mais
um governo it1n6rante ....=.....do qual V. Ex~ às vezes participa
de 30 anos, ao presenciar o ato solene em que será promllJgada
também-, reúne as comunidades, conversa com as mesmas
essa ConstitUjçãõ. V. Ex~ aqui ChegoU ainda muito criança;
e discute com elas até o orçamento do Distrító Federal. Essa
o-garoto pobre que veio antes e abriu os caminhos para que
é Uma práiíca demOCrática, é democracia parti"Cíj)ãfiV3. O periviessem também õS seus pais e seus numerosos irmãos; integrago é se cair no demoaatismo e disso result3r uma Constituição
ram-se de tal formá a esta bela e querida cidade que se tornafrustarite, caso não se possibilite ao Executivo os meios de
ram parte integrante da sua história. V. Ex~ -se destacou Ílo
realizar aquilo que está escrito na lei. A lei só torna uma
campo político, cursou Jornalismo, participou da vida adminisconstituição, urna regra de convivência de todOs se as intenções
trativa das mais expressivas cid~~es-satélites <;lo Distrito Fed_e~
do Constituinte forem traduzidas por meios para que se torne
ral, adquiriu um-a larga experiência e deu enorme contribuiefetivamente real. Desejo aos ConstitUintes do Distrito Fedeção, através do exercício de mandato de Deputado Federal
ral, que fizeram um trabalho demorado, estudado e talvez
e-, agora, como Senador, sempre com urna expressiva votação.
tenham feito a melhor lei orgânica do Brasil, que as intenções
V. Ex~-- foi exemplo também para esses jovens Deputados
por eles manifestas se tornem realidade, através de meios
ConStitUintes de Brasma. que, certamente, miraram-se no_seu
que, como feitores do orçamento daqui pra frente, propiciem
exemplo. Associo-me ao contentamento e à satisfação de V.
ao Executivo condições para que se cumpra a vontade dessa
Ex~ Espero em Deus estar ao seu lado amanhã, participando
Carta Magna ?o Distrito FederaL Cumprimento V. Ex~ por
da solenidade que representará um momento histórico para
trazer à discussão esse assunto muito importante. Todos nós
Brasília e para V. Er
que trabalhamos nesta Casa, vivemos nesta cidade, embora
não com a freqüência ou com o número de dias que gostarfa·!) SR- VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre
mos de ficar em Brasma - de 5 a 6 dias por semana Senador Jonas Pinheiio. Fico nl.Uito feliz com essas palavras,
e temos que torcer para que, cada vez mais, ela se firme .ditas por um amigo-próximo, que respeito e admiro pelo seu
como um exemplo de cidade, mas, acima de tudo! como urr
trabalho e pelo seu caráter.
paradigma de administração que todos os brasileiros desejam
Realmente já atingi a maiOridade no tempo que estou
ver implantada. Parabenizo-o pela oportunidade com que coem Brasília. Amanhã. com a, promulgação da Constituiç-ão
loca esse assunto tão importante para Brasília e agradeço-lhe do Distrito Federal, Brasília, sem dúvída nenhuma, adquirirá
por ter-me permitido -apart.eá-lo.
sua maioridade política, ao colocar à disposição da sociedade
sua primeira Lei Orgânica.
-Sr. Presidente, entre outras grandesinov;;tções contidas_~
O SR. VALMIR CAMP~I:O - Nobre Senador Gerson
na Ordem Social, destacam-se: a proteção à vída desde a
Camata, sou eu quem agradeço a V. Ex• o aparte e cumpriconCepção; a garantia de prioridade de_atendimento aos que
mento-o pela sua exposição, V. Ex" que foi um brilhante goverse encontram na terceira idade eril todos os .estabelecimentos
nador no seu Estado. Confesso que também me preocupo
públicos e particulares do DistritO Federal e a instalação ele
com uma série de direitos que nós, Constiluintes de 1988,
Núcleos de COnvivência: do raoso, garãntiildo-lhes melhores
estabelecemos na Constituição, apesar de ser progressista,
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condições para a saúde, alimentação e lazer; a obiigatciriedade
de adaptação dos transportes coletivos e dos equipamentos
de práticas desportivas às necessidades dos deficientes físicos;

a informação aos consuffiidores sobre os impostos embutidos
nos preços dos produtos comercializados; e o impedimento
à adoção de livros didáticos que discriminem as mulheres
ou qualquer minoria.
·Foram, no entanto, os mais de vinte artigOs dedicados
à Educação que maior satisfação trouxeram-me, não apenas
por estar presidindo, nesta _Casa, a Comissã_o encarregada
dessa área. Como o céle_bre filósofo inifês Húbeft Spencer,
considero que "a educação é a preparação para a vida cOmpleta", o único carilinho que nos pode conduzir ao desenvolvimento. Senti-me, portailto, muito orgUlhoSo-por aqui representar esta Unidade da Federação, cujos porta-vozes imediatos preocuparam-se com esse direitO inegável a qualquer cidadão, mas constantemente negligenciado em matéria_ de financiamento, estrutura, legislação e recursoS hu-iilalios.
O Sr. Mauro Beoevides- Permite V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Valmir Campelo?
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de que houve_sse a absorção da mão-de-obra trabalhadora
ociosa ou subempregada da cidade e tivéssemos, portanto,
condições de garantir a manutenção de milhares de famílias
que reclamavam uma oportunidade de emprego. Portanto,
no instante em que V. Ex~ vem à tribuna do Senado Federal
para regozijar-se em razão da promulgação, amanhã, da Lei
Orgânica, desejo associar-me à alegria do povo de Brasília
por esse acontecimento excepcional na sua história e, sobretudo, na luta pela emancipação política do Distrito Federal
e fazer essa sugestão a V. Ex" para que, discutindo a matéria
com os Deputados Distrit3.is e COin outros segnientos tão intrinsecamente-interessados na qUestão, V. Ex~ possa defendei
essa programação de fomento à geração de emprego e renda
em Brasüia, a fim de que assistamoS ao equacionamento dessas
questões que Se vinculam tão proximamente do povo desta
cidade.
.QSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena·
dor Valmir Campelõ, caso V. Ex~ deseje, poderá falar sentado,
dada a situação em que se encontra.

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Senador Mauro Benevides, Brasília muito deve
a V. EX'!, que sempre foi um baluarte em defesa da Capital
da República. Lembro-me muito bem da sua atuação comoO Sr. Mauro Benevldes - S~nador Yaimir Carnpelo,
Presidente da Comissão do Distrito Federal, como Presidente
desejo associar-me ao regozijo qUe V._Ex~ eXterioriza neste
instante, diante da promulgação, amanhã, da Lei OtgãniCa - do Senado Federal e do Congresso Nacional. V. Ex~ sempre
defendeu os brasilienses, por isso nós o consideramos o quarto
do Distrito Federal. Espero estar presente, ao lado de V.
Senador_ de Brasília.
Ex~ e certamente de outros Senadores, àquele graride evento
Ficamos muito feli_zeS -quando Brasília adquiriu a autoriaque se realizará às 10 horas da_ manhã, no Memorial JK,
mia política durante o processo constituinte para a eleição
aqui em Brasília. Permitir-me-ia lenlbrai-, neste instante, que
fui o último Presidente da Comissão do Distrito Federal, que
de GovernadOr do Distrito Federal, e V. Ex•, juntamente
com_ toda a Bancada do Distrito Federal, teve um papel decis~ incumbia de legislar para Brasília nãqtieJa fase em que
sivo para que Brasília pudesse conquistar esse ato de demoamda faltava complementar a sua autonomia. Durante dois
anos, procuramos cumptir, juntamente com outros vinte senaCracia para com a Capital da República. Os meus agradecimentos em nome da comunidade do Distrito Federal.
dores, o nosso dever de oferecer a Brasília um instrumental
Continuando, Srs. Senadores: é aleÍltador regiStrar a imlegislativo que lhe permitisse, naquela fase_~e transição, im-pulplantação gradativa de turnos escolares de, no_ mínimO, seis
sionar o crescimento da cidade. Recordo--me que, naquele
19 de janeiro de 1991, no auditório Petrônio Portella, oc_orreu
horas diárias, nos estabelecimentos de ensino fundamental
da rede pública; "a gestão democrática do ensino público,
a posse dos Deputados Distiítais, responSáveis pela Lei Orgâcom a participação e cooperação de todos os segmentos envolnica que amanhã será promulgada nesta solenidade que, espevidos no processo educacional"; o atendimento de cr~anças
ramos, contará também com o apoio da sociedade brasiliense.
~eficientes em crec_hes comuns~ _com recursos e serviç_os espeRecordo, com muita precisão, o que transmiti no discu_rso
cializados dé' educação e reabilitação; a assistência médica,
proferido por mim em nome do SenadO- Federal: a partir
odontológica e psicológica aos educandos do ensino fundadaquele momento, deixava de existir a Comissão do Distrito
mental; a remuneração especial aos alfabetizadores de crianças
Federal e passava, portanto, a funcionar a Câmàra Legislativa
e adultos; a gratif~cação especial aos profissionais que trabade Brasília, incumbida de promover o debate dos grandes
temas da Capital da República e, mais precisamente, da funÇão - -lham com crianças e adolescentes excepcionais, com problelegiferante de que se investiram os 24 Deputados Distritais.
mas de conduta, ou em situaçãO de risco e vulnerabilidade;
Acredito que, durante aquele lapso de tempo em que _dirigí
o estudo da língua espanhola como opção de idioma estrangeiro; o encaminhamento do aluno ao mercado de trabalho,
I, nós transformamos aquela comissão permanente do Senado
por meio de cursos técnico-profissionalizantes e estágios; a
Federal em palco de grandes debates das questões vinculadas
a Brasília. Não foram poucas as vezes em que asSistimoS a
implantação de escolas rurais, adequadas â realidade e às
segmentos ponderáveis da sociedade brasiliense demandarem
necessidades locais e o reconhecimento das escolas comuni.
tárias sem fins lucrativos.
·.,o Senado para discutir comigo e com os demais integrantes
Permitam-me, porém, os dignos Senadores, apresentarôa Comissão aqueles temas, problemas e questões que, no
lhes, na íntegra, o artigo da Lei Orgânica que verdadeiramente
momento próprio, representavã.m a aspiração maior do povo
me emocionou;
- - - brasiliense. Diria mais a V. EX• neste instante~ há r.eorc:l'l flpdOh- meses, Participando de -um longo- deb~t~-p;o-~o~d~-s~b
"Art. 240. O Poder Público criará seu próprio sisos auspícios do Jornal de Brasília, defendi,_ até mesmo çmn-o
t~ma de ensino superior, articulado com os demais níveiS, na forina da lei."
su~estão ao Governador Joaquim Roriz e à -sua Câmara LegiSVários dos nobres Colegas aqui presentes estão cientes
lativa, um programa que estiVeSSe representado pela geração
de que a criação da UniVe~ida?_e Regional do Distrito Federal
de emprego e renda. aqui na Capital da Ifepública, a fim
O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre
Seitadof Mauro Benevides.
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constava, desde 1986, de minha plataforma de candidato à

Câmara Federal. Em maio de 1989, apresentei à Comissão
do Distrito Federal no Senado um anteprojeto de lei propondo
a implantação daquela unidade de ensino de 3~ Grau, o qual
foi transformado em projeto de lei e recebeu pareceres favorá~
veis de todas as Comissões técnicas em que tramitou.
Com o advento da autonomia político-administrativa, todos os projetes relativos ao Distrito Federa] (como aqui mencionou o nobre Senador Mauro Benevides), em tramitação
no Senado, foram encaminhados à Câmara LegislatiVa, inclusive ·esse, cuja ins-erção no articulado, sob .o _ número 240 e
parágrafos, traz-me um sabor de vitória ao final de uma luta
de_ muitos anos. Saldo, assim, um sério compromisso firmado
com as populações do eixo Taguatinga, Ceilândia, Samambaia
e Gama -área de maior densidade demográfica do DFonde deverá ser implantada a universidade.
Quanto ao meio ambiente, a Lei Orgânica apresenta,
sem sombra de dúvída, uma coletânea de artigos baseados
nas últímas conquistas internacionais. Esse tema, abordãdO nos arts. 7.78 a 311, visa garailtir a preservação do ecossistema
local e da qualidade de vida, sem impedir o crescimento ecõnôM
mico· do Distrito Federal.
Gostaria de trazer ao conhecimento de V. Ex~ diversos
outros conteúdos dignos de realce. Entretanto, temo alongar-me em demasia. Sugiro, não obstante, aos meus nobres
Pares, o conhecimento daquela peça legislativa, que, de agora
em diante, norteará os mais importantes aspectos da vida
de todos os que residem na Capital Federal e adjacéncias.
Para terminar, desejo congratular-me com aqueles que
elaboraram esse importante documento, que ·concretizã a
maioridade do Distrito Federal. Sei que foram muitos e cansa-_
ti vos os estudos, as pesquisas e os debates. Várias vezes critícaram o conteúdo da Lei Orgânica, mesmo antes da conclusão
da mesma. Houve açodamento e censura de pessoas menos
informadas. Não importa! A tarefa foi executada com esmero
e dedicação.
Que a satisfação do_ dever cumprido apague todas as decepções ao longo do percurso.
A cada Deputado Distrital endereço este sábio provérbio
árabe:

"Faze o que a tua natureza te manda fazer. APcnáS
de ti mesmo espera aprovação. Vive 'inélhor e mais
nobremente aquele que faz e re'speita suas próprias
leis."
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador João Calmon.

Concedo

O SR. JOÃO CALMON (pMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, como
sou um Senador obcecado pela causa da educação, não posso
adiar o registro de uma notícia altamente auspiciosa, que foi
divulgada na edição de ontem do jornal O Globo (primeiro
caderno, página 9). O título da notícia é este: ''UNICEF
descobre algo de novo na educação no País".
Essa matéria é de autoria do jornalista José P_aulo Tupynambá, e vou lê-la a fim de que o seu texto seja incorporado
aos Anais do Senado Federal:
"Há algo de novo na educação no Br~sil e, embora
muita gente no país não tenha percebido isso, o Fundo
-das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) já está
de olho. Em 15 municípios brasileiros, a ONU detectou
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avanços consideráveis na área educacional, com um
fator que logo chama a atenç_ão: a prova de que resolver
o problema da educação independe de partidos ou regiões. Mas, no geral, a qualidade do en?ino no Brasil
é tão ruim _que determin~das _escolas ensinam menos
do que as crianças aprenderiam nas _ru'hs - adverte
_9 representante no Brasil da Unicef, Sr. Agop
Kayayan . .
Segundo Kayayan, ã dificuldade para melhorar- a
edl!cação no Brasil passa pela vontade política. Por
ísso, mais do que o próprio Governo Federal, é OUNICEF que está divulgando o trabalho r:ealizado em 15
rri_u~icípios brasjleiros, Entre o.s resultados imediatos
_obtidos nessas_cidades, segundo o _UNICEF, destacamse grandes avanços na universalização do ensino e na
diminuição dos. índices de repetência e de e_vasão.
--São trabalhos feitos por prefeitos de todos os
partidos, q__gue demonstra que o problema não é ideolóM
gico- ªfirma o Representante do UNICEF. Os prefeitos citados por Kayayan são do PMDB, do PT, do
PFL, do PSDB e do PDT.
.
. -"·
Icapuí, cidade cearense na divisa com-~ Rio G!anM
de do Norte, foi o primeiro sinal que chegou ao UNICEF de que algo estava sendo feito de novo· na área ·
educacional: seus administradores receberam, no ano
passado, o prémio "Criança e Paz", da ONU. Além
de Icapuí- que, se não fosse por isso, ficaria conhecida
apenas como a terra da atriz Luíza Thomé - a lista
inclui ainda cidades de diferentes_ portes e de diversas
regiões.
Entre os 15 municípios em que o UNICEF verificou avanços na área educacional estão três capitais
-Belo Horizonte, Vitória e Parlo Alegre.,. E devo dizer, entre parênteses, que os nobres Colegas
podem imaginar o meu júbilo quando vejo, entre as três capitais _de unidades _da Federação que se destacaram, a capital
do _m~u Estado natal, Vitória.
"Há também cidades de médio porte, como Jaboatão
(PE), Maringá (PR), Ijuí (RS), Iguatu (CE), e Résende (RJ).
Entre as cidades menores estão Dom Inocêncio e São RairriundO Nonato~ no Estado do Piauí, terra que teve o privilégio
de ver nascer o eminente Senador Chagas Rodrigues, que,
neste momento. preside a _sessão do Seriado.
Continuo a leitura da lista:
Conchas,_ em São Paulo; Marechal Rondon, no Paraná;
Jaguafé~ no Estado do Espírito Santo (mais um municíPio
capixaba), e até a minúscula São João de Varginha, em Minas
Gerais, com menos de 3 mil habitantes.·~ -E, Prefeito Parise, como acaba de revelar o nobre Senador Gerson Camata, que, ao longo da sua administração à
frente do Governo do Estado, fez esforços ingentes para aprimorar o ensino em-nossa terra natal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para um lutador- diria
tambéln para um sofredor --da área da educação, ler no
plenário do Senado estes dados de responsabilidade do UNICEF, que, como todos sabemos, é um órgão das Nações Unidas, é realmente muito consolador e estimulante.
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador João Calmon,
me concede um aparte?
O SR. JOÃOCALMON- Com muito prazer nobre Senador Magno Bacelar.

V.

E~

5246 Terça-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Magno Bacelar - Quero fe:f a honra de partilhar
da sua alegria, e do júbilo que toda Nação brasileira deve

sentir -com essa notícia. Tal fato comprova que o problema
da educação pode ser resolvido desde que haja uma vontade
política, que haja um empenho e, principalmente, que haja
a colaboração da sociedade, e sem escalas, pois pode ser resolvido tanto nas pequenas cidades quanto nas grandes, como
V. Ex• acabou de mencionar alguns exemplos. Mas a par
de termos uma notíciã alvissareira desse porte, constrange-nos
ver divulgada pela imprensa de ontem uma nota do Gover-

nador Fleury que se opõe ou protesta contra a ameaça de
corte~ do Governo Feder~l enunciados pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso com relação às verbas do FNDE. Todos
sabemos que o País está muito lorige de investir o que a
COnstituição determina e o que a sociedade exige para o nosso
desejo de progresso e desenvolvimento do País no setor educacional. Sentimos fortalecer o nosso protesto quando V. Ex~,
que todos respeitamos e a Nação inteira reconhece como um
dos grandes baluartes na luta pela educação no Brasil, traz
uma notícia desse porte. E apelamos ao- Ministro Fernando
Henrique Cardoso, se é que pretende ver este País desenvolver-se e encontrar o seu verdadeiro destino. _para que não
tente, em momento algum, diminuir oS tecu_r_SõS para a educação, porque estatá fazendo um grande mal ao Brasil. Congratulo-me com V. Ex• e oom o UNICEF. Façamos um apelo
para que o Governo Federal também partiéipe do ideal dessas
cidades que demonstram ser possível resolver o problema da
educação no Brasil.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Magno Bacelar, o Gov~rno Federal não pode reduzir ainda mais os recursos para o ensino .fimd~r,nental nos Est:;içl<;>s e Municípios,
porque há um dispositivo c:onstituciorial que obriga a União
a aplicar metade dos 18% destinados à.ed1,1cação à erradicação
do analfabetismo e à universalização do ensino fundamental.
Ess-a medida violaria a Constituição.
O Sr. Magno Bacelar-Se V. Ex~ me permite, n"ão gosto
de me alongar nos apartes, para que não se torne um discurso
paralelo, mas ...
O SR- JOÃO CALMON - É um prazer e uma honra
ouvi-lo.
O Sr.- Magno BaCelar - -... o argumento é exatamente
esse que conhecemos. Esses 18% foram ..UJ:Pa conquista da
nossa Carta Magna graças a V. Ex•. Mas_ sabemos também
que é o argumento utili:z;ado pelo Goveriiador Fleury, quando
diz que essa transferência não é voluntári3., é-Obrigação constitucional. Fica o alerta.
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de Contas que comprovou estar a União, em dois anos sucessivos, transferirido apenas 4,2%_ dos.Ímpostos ao invés de destinar a essas duiis finalidades, à erradicação do analfabetismo
e à universalização do ensino fqndamental, metade dos 18%,
ou seja, 9% da receita de impostos federais, menos da metade
do que é determinado da maneira mais íniperativa pela Carta
Magna.
Obviamente, depois desse despacho do Procurador-Geral
da República, os autos_ subiram __ à apreciação do Supremo
Tribunal Federal. Lá essa representação foi acrescentada a
uma montanha de processos_ que estavam aguardando julgamento. Quando, finalmente, chegou a vez de ser examinada
essa representação do Deputado Osvaldo Coelho e da Associação dos Secretários de Educação de tod_9 o :Brasil, o relator
, da nossa mais ·alta Corte de Justiça exarou esse despacho
inacreditável: "Como já trans_correu o anoobjeto desta representação, arquive-se...
"
_
Esse episódio continuará a repetir-se, indefinidamente,
se não for mudado o procedimento do Supremo Tribunal
Federal.
No ano seguinte, o Deputado Osvaldo Coelho e a Presidente da Associação dos Secretários de Educação encaminharam outra representação. O Procurador Aristides Junqueira exarou o mesmo parecer, que foi encaminhado a~ Supremo,
onde obteve o mesmo desfecho. Certamente, em virtude do
acúmulo de processos existentes, aqUela Corte jamais terá
oportunidade de julgar uma representação sobre essa matéria.
Sexta-feira da semana passada, por acaso, enquanto me
dirigia ao avião que me levaria a Vitória ·e que anteS- esC313.ria
eni Belo_ Horizonte, encontrei-me com o_ ProcuradorwGeral _
da República, Dr. AriStides Junqueira e comentei_ com ele
esse fato. Ele me disse: "Senador, a sua observação é inteiramente válida, mas não há como encontrar um-a solução se,
a cada ano. houver essa violação imperdoável, de um artigo
da nossa Carta Magna". Essa continuará por 3 anoS segu_idos.
O Sr. Magno Bacelar- Se V. Ex~ me permite, neste
ano, está ocorrendo o mesmo fato! até agora, os recursos
nã.Q foram transferidos aos Estados e Municípios, em função
do_ atraso da publicação da regulamentação do Orçamento.
A verdade é que, tomando-se por base que _estamos no meio
do ano, as verbas, que já são insignificantes para o problema
brasileiro, perderam pelo menos 70% do se_u valor. O atraso
afetará ainda muito mais ·as possibilidades de aperfeiçoar a
educação no corrente ano,.e poderá ocorrer o que V. Ex~
está nos advertindo: não poderemos nos queixar, porque já
terá findado o exercício . Cairemos no despacho do Suprem-o
Tribunal Federal ou pelo menos do Relator desse processo
a que se referiu V. Ex~

O SR- JOÃO CALMON- O comentário do Governador
Fleury é obviamente incontestável.
O SR- JOÃO CALMON- Nobre Senador Magno Bacelar, para ilustrar a sua tese, a Folha de S. Paulo, sábado,
Aproveito esta oportunidade para lembrar que, rebelando-se contra o descumprimento do art. 60--da_s Disposições
publicou entrevista do ex-Ministro da Educação, que é um
Transitórias da Constituição Cidadã, a que se referia o-ines- expoente da educação em nosso País, Professpr José Goldemquecível estadista Ulysses Guimarães, o aufõt- dessa iniciativa,
b~rg, numa conferência proferida no Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de São Paulo, em que ele declara
o Deputado pelo PFL de Pernambuco, Osvaldo Coelho, e
que há esse desrespeito ao que determina a_ Constítuição.
a Presidente da Associação de Secretários de Educação encaExibe todos os detalhes dessa violação e conclui: "entretanto,
minharam uma representação ao Procurador-Geral da Repúnão há nada a fazer". Causa-me imensa estranheza uma declablica, Dr. Aristides Junqueira, onde argüiam a inconstitucioração desse tipo, partida de um expoente da educação, uma
nalidade do Orçamento de 1990. ~~
figura, realmente, extraordinária- na ár-ea do ensino. Se uma
Dias depois, o Dr. Aristides Junqueira deu provimento
à representação, considerando realmente inconstitucioriã.l a . declaração desse tipo é_ feita por um ex-Reitor da Universidade
de São Paulo, que é a maior Universidade do nosso País,
Lei de Meios, baseando-se, inclusive, num patecer do Tribunal
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articulada nesta Casa _e que V. Ex~ foi, sem dúvida, o grande
artífice, e eu me fiz exatamente instrumento como Relator
Há um outro detalhe preocupante: apesar dessa violação daquela tendência prevalecente liderada por V. Ex~ Então,
criniinosa da nossa Carta Magna, que beneficia o ensino de
no próprio instante em que V. Ex~ vem a essa tribuna, mais
segundo grau e as universidades federais, o ensino de terceiro uma vez, clamar pelo complemento das normas e, sobretudo,
grau no Brasil, como todos nós sabemos, está no limiar de
defender as verbas da educação, quero, mais uma vez, estar
uma débâcle. Este Congresso Nacional a que pertencemos solidárío com sua iniciativa, e dizer que tantas e seguidas
promoveu uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a vezes V. Ex~ entenda de vir a essa tribuna, aqui estaremos
crise na Universidade brasileira, e os resultados apurados fo- dispostos a lhe garantir o nosso apoio, a nossa ajuda e a
nossa solidariedade, para que não haja realmente descaminho
ram estarrecedores. A Universidade púbHca brasileira está
no limiar do colapso~ embora em vez-de ser beneficiada com naqueles recursos destinado~ à educação no País.
9%, ou seja, metade dos 18%, esteja sendo beneficiada com
O SR. JOÃO CALMON- Senador-Mauro Benevides,
12%, em detrimento do ensino de primeiro grau, e da erradi- V. Ex~ como sempre é extremamente generoso ·em relação
cação do analfabetismo. Mas a palavra de ordem, a atitude
a este perseverante lutador da causa da educação. Uma boa
de todos nós aqui no Senado e na Câmara será sempre de
parte desse crédito que V. Ex• me atribui~ eu o devolvo a
reação contra essa violação impune da Constituição. Todos V.-Ex~ que como Presidente desta Casa e como líder do PMDB
nós estamos dispostos a alterar a Constituição atual, cuja revi- tem sido também um devotado e incansável batalhador da
são começará ainda neste ano, para que o Brasil não apareça causa da educação.
aos olhos do mundo numa situação tão vergonhosa e tão humiO Sr. Gerson Camata- Permite-me um aparte?_
lhante.
O S:P,. JOÃO CALMON- Concedo, com muito prazer,
O Sr. Mauro BenevJdes .=_Permite-me V. Ex~ um aparte?
o aparte a V. Ex~
O SR. JOÃO CALMON - Ouço com muito prazer o
O Sr. Gerson Çamata- Senador João Calmon, participo
Senador Mauro Benevides.
da cívica alegria de V. EX" ao ter a oportunidade de anunciar
O Sr. Mauro Benevides- NObre Senador João Calmon,
que uma dúzia e meia de municípios brasileiros vão para os
V. E r realmente é o grande Comandante dessa van_guarda
quadros do UNICEF, como municípios que apresentaram raem favor do cumprimentO daS normas constitucionais legais zoável desenvolvimento e progresso na educa,ção. Se o Brasil
ou regulamentais, no que tange às dotações destinadas _à edt,~- _ tivesse ouvido V. Ex~ - que há vinte e cinco, vinte e sete
cação no País. Eu me permito, neste if!Stante_, lem!Jr~r d<?i~. anos vem falando em educação, .pregando educação, fazendo
fatos. A Gráfica entregará, nas próximas horas, _os. trapalh~s
emendas sobre educação- estariam, talvez, quatro mil munidessa Comissão a que V. Ex~ aludiu, para ampla divUlgação cípios brasileiros nessa relação do UNICEF. Mas V. Ex• é
o pregador do deserto, cuja pregação vai ecoando pelos oásis
em todo_ o País.
até que _chegue aos ouvidos do País inteiro. E V. Ex~. responO SR. JOÃO CALMON- Pór decisão de V. Ex•, quan.do dendo ao aparte do Senador Magno Bacelar, fez duas colocações: a primeira é de que é necessário haver vontade política.
presidiu o Senado.
Por _que algunsmupicípios conseguem e outros não? É porque
O Sr. Mauro Benevides- Uma decisão adotada, sobretudo, por estímulo de V. Ex~, que exerce uma vigilância indor- naquela célula, naquele município houve vontade política de
resolver o problema da educação. Além de Jaguaré e Vitt?ria,
mida em favor da causa da educação. Pois bem~ no que diz
Venda Nova - que V. Ex~ conhece - Marilândia, Santa
respeito à grave crise por que atravessa a Universidade, V.
Teresa e Boa Esperança realizaram um progresso_ enorme
Er deixou tudo isso espelhado no seu relatório, uma obra
verdadeiramente lapidar. Eu não poderia, neste instante, fur- na área· da educação. Talvez não tenham entrado na relação
do UNICEF porque não são administrados pelo PT. O UNItar-me ao dever de oferecer a esta Casa e ao País outro depoimento que realça significativainenie~O quailto é imPOrtante CEF gosta muito de colocar os municípiOS- do PT; esses-Outros,
que possivelmente realizaram um esforço muito maior, não·
o trabalho de V. Ex~, nesta Casa, para que se cumpram oS
dispositivos constitucionais e legais referentes às verbas da entraram na relação do UNICEF, mas um dia vão entrar.
A outra ponderação que V. Ex~ faz refere-se a esse descumeducação. Recordo, neste instante, que no Governo passado
foi editada uma medida provisória, à época em que exercia primento flagrante da Constituição brasileira. A voraz universidade brasileira, que cada dia se toma pior, está engolindo
o Ministério·da Educação o exMSenador Carlos Chiarelli, em
que se promoveria, equivocadamente, a destinação de recur- o orçamento do Ministério da Educação. Se destinássemos
30 ou 40% de toda a arrecadação do País às universidades,
sos do salário-educação para outras áreas que não o ensino
elas
os devorariam rapidamente e se tornariam ainda piores.
fundamentaL A medida provisória foi editada a primeira, a
Veja V. Er qUe i Universidade de Brasília- o paradigma
segunda, a terceira, a quarta e.a quinta vez sem qUe ·se Consedas universidades- foí tida como um horizOnte a ser atingido
guisse realmente conciliar o desejo do Poder Executivo e as
pelas demais universidades brasileiras. Nesse novo sistema
normas constitucionais que devem ser imperantes em relação
a essa matéria. E, em determinado momento, aceitando a que implantaram conseguem lançar um vigilant~ e a cachorrinha Geni candiditos a reitor, fruto do des_envolvi~ento e
condição de Relator é que nós negociamos·a ·ctestiilação dos
crescimento ...
recursos do salário-educação, para ajustá-los rigorosamente
ao que prescrevem os diplomas legais que disciplinam a matéO SR. JOÃO CALMON- Uma cachorrinha?!
ria. Os recursos foram destinados realmente ao ensino fundaO Sr. Gerson Camata - Haviam lançado um vigilante
mental com aquela destinação também à pré-escola, o que
foi anunciado pelo Mini~tro Chiarelli como iniCiatiVa sua.-E, e agora Iançaram,_na oposição, a ca~horrinh~ Ge~i candidat~
no caso, realmente, foi conseqüéncia de uma longa tecitura a reitor. Esse é o resultado da política da uruv.ersxdade brasxM
e ex-Ministro da Educação, podemos concluir que a situação
da educação no Brasil continua extremamente grave.
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leira, em que os professores sãÕ segregados e os funcionários
e alunos postos acima do professor. Não há qualquer hierar~
quia a ser respeitada, ninguém vai à aula e todo mundo passa
- quando não- está todo mundo em greve - e por aí vai
a universidade brasileira. E o resultado disso tudo é termos
que ir procurar médico nos Estados Unidos, na Bolívia, no
Uruguai, bem como dentista e engenheiro, porque cai viaduto,

cai ponte, o médico mata, a propósito, somos o País que
tem o maior número de registras de mortes nos hospitais.
Esse processo precisa ser- cuidado. Lembro-me do discurso
de V. Ex• na COinissão no tocante à avaliação da universidade.
V. Ex~- todo_ ano insere uma verba no Orçamento para isso
e não fazem uma avaliação da situação do ensino brasileiro,
tantas vezes solicitada por V. E~ E V. Er cita sempre como
exemplo a avaliação feita na universidade americana, aquele
País que parece estar urri pou-co melhor do que nós.
O SR. JOÃO CALMON -Não apenasna universidade,
mas também nos demais níveís de ensino.

O Sr. Gerson Camata - Refiro-me ao sistema educacional americano, Senador João Calmon. O nome do documento que faz essa avaliação é Uma Nação em Perigo. Se
aquele país está em perigo, o nosso está correndo perigO inuito
maior. Claro que os recursos não são suficientes, mas há outras
necessidades mais urgentes. A prova é que os prefeífOs que
quiseram resolver seus problemas e tiveram vontade polítiCa
para tal estão resolvendo-os. É preciso que essa vontade polítiC:S atinja o País ii:J.teiro. Cumprimento V. Er por mais essa
pon-deração, mais essa advertência, mais esse grito, que-vem
no meio de uma pequena conquista como a colocação de
alguns municípios brasileiros no ranking da UNICEF.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Gerson Camata, agradeço a intervenção de V. Ex~ Gostaria de completá-la
com a inforrilaç-áo, -que -é do seu conhecimento, de que o
prefeito do Município de Santa Teresa, que é seu amigo,
Waldyr Loureiro, lançou uma experiência, já coroada de êxi·· ·
to: as Escolas de ConVergénda.
Para enfrentar o problema das escolinhas com apenas
uma sala de aula, o prefeitO de Santa Teresa lançou esse
programa, que se está difundindo por váriõs municípios de
nosso Estado.
V.

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador João Calmon,
me permite um aparte?

Ex~

O SR. JOÃO CALMON- Com prazer e honra, concedo
o aparte ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O Sr. Francisco Rollemberg - Eméfitõ- Senador João
Oilinon, vejO eStãinJ)ada na face de V. Ex~ a alegria com
que ocupa a tribuna nesta tarde. V. Ex~ é o homem que
mais neste Brasil falou sobre a educação, o Parlamentar que
mais batalhou para melhorar a qualidade do ensino e é também
o autor da emenda que aumentou para 18% os recursos para
investimentos na área da educação. OcUpou V. Ex• as funções
de embaixador no Ano-Internacional da Educação, no Con~
gresso Nacional e no Brasil. Quanta razão tem V. Ex~ quando,
com essas preocupações? pôde colher, em um período de tempo razoavelmente longo- diga-se de passagem, mas um pouco menos longo da sua emenda- os resultados que nos mostra
neste instante! A educação brasileira, como, de resto, a saúde,
os problemas ecológicos, os problemas sociaiS graveS qU-e eStamos enfrentando, como a moradia, o desemprego e a inflaçãp,
tem como origem única o fator gerador da decisão política.
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Nós brasileiros, infelizmente, Sena.dor João Calmon, assistimos, a todo o tempo e a toda hora, à pouca seriedade na
condução dos processos de desenvolvimento, quer na área
de educação, quer na área de saúde. Houvesse decisão política, estaríamos em um País com um índice de alfabetização
bem maior, estaríamos assistindo a uma ascensão bem maior,
no estamento social, daqueles jovens que, com dificuldade
imensa, conseguem freqüentar as escolas. Houvesse a universidade brasileira não adormecido por longo tempo e só agora
acordando, preocupando-se em dar um terceiro turno, em
fazer cursos notumos, a quanta gente teríamos dado a oportunidade de percorrer os meandros da cultura neste País! Mas
V. Ex• tem uma preocupação primeira: o en·sino básico. Essa,
Sr. Senador, é a tragédia do nosso País. Nós continuamos
assistindo a meninos que vão à aula para receber a refeição.
Estamos assistindo, nas nossas cidades interioranas, a profe~
soras leigas, ainda a esta altura, ganhando salários irrisórios
para proferirem as suas aulas com seus escassíssimos conhecimentos. E veja, Sr. Senador, que geração, que cultura pode
surgir desse despreparo, desse_ c!~S:Cuido, d_esse al;>andono se
nós, capitaneados por V. EX", não fiZermos' uso da nossa palavra, não fizermos valer a nossa vontade para despertar os
governantes de_ste País pai'a essa -realidade, a de que não se
descobriu e não existe investimentO ainda maior que uma
nação possa fazer senão educar o seu próprio povo! Felicito-o
nesta tarde, porque volta à tribuna para discutir um tema
que muito lhe agrada. E o felicito pela alegria que sinto em
sm~_ f~ce, em sentir que os priineii"Os passos estão sendo dados.
A Unicef já reconhece que no Brasil alguma coisa mudou.
E, se mudou, tenha certeza de que V. Er foi o fulcro no
qual se alavancou a mudança no ensino do Brasil.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Francisco
Rollemberg, V. Ex~ bate, como sempre, recordes degenerosidade em relação a este seu admirador e companheiro de
lutas aqui no Senado Federal.
-

Infelizmente, a notícia da Unicef coincide com uma outra
informação que chegou ao meu conhecimento por mero acaso.
Eu saía do Senado, de automóvel, dirigindo-me ao meu apartamento, quando ouvi, no rádio, a informação oficial" de que
as-- depredações nas escolas de primeiro grau -na capital da
República chegam ao valor atualizado de um trilhão de cruzeiros, na hora em que uma professora no interior do Norte,
do Nordeste ainda ganha metade ou um terço de um salário
mfnüho_. Realmente, essa é uma notfci~ que não pode passar
sem um comentário. A minha primeinúeação foi de ceticismo,
de descrença. Eu não acreditei que isso pudesse estar ocor. rendo_.
Desgraçadamente, procurei averiguar, trocar idéias Com
autoridades da área da educação no Distrito Federal, e essas
informações foram coilfirmadas. Além dessa matéria publicada em O Globo de hoje, a FoJba de S. Paulo encartou,
na sua edição de ontem, domingo, este suplemento World
Media Network. Trata-se de um suplemento distribuído juntamente com centenas, talvez milhares, de jornais no mundo
inteiro. A página cei:Jtral contém a manchete: "Novecentos
e cinqüenta milhões de analfabetos. Um em cada três adultos
não sabe ler nem escrever no nosso Planeta". Há uma relação
dos países nesta área, e o Brasil, desgraçadamente, nela está
incluído.
Passo à leitura da lista dos dez piores países-, segundo
esse levantamento internacional:
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A LISTA DOS DEZ PIORES
Brasil é o oitavo
"Dos 950 milhões de analfabetos, mais de 800 .rlli~
lhões se encontram em 10 pafses. Em primeiro lugar,
a fndia, com 280 milhões de analfabetos, para uma
populaç-ão de. 830 milhões de habitantes. Em seguida,
a China (220 milhões para uma população de 1,1 bilhão
de pessoas). Em seguida, o Paquistão, ~angladesh
(mais de 40 milhões cada um), depois a Indonésia (27
milhões) e o Irã (15 milhões). Os primeiros países nãoasiáticos desta lista são: a Nigéria (29 milhões), o Brasil
(18 milhões), o Egito (16 milhões) e o Sudão (10 milhões)."
Para todos nós é inevitável um estarrecimento diante dessa divulgação feita a nfvel mundial. Conforme já disse, esse
suplemento é distribuído por centenas de jornais.
O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Er um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Sim, prefiro conter por alguns
minutos o meu estarrecimento p~t.ra ter a honra de ouvir o
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, gostaria apenas _de assinalar que, por maior que seja o espanto de V.
Ex•, em razão da depredação de escolas em grandes cidades,
inclusive na Capital, ainda há o que supere a nossa tristeza.
Ontem, ou anteontem, a televisão refletia o abandono de
uma cidade inteira no Pará. Criada em razão da construção
de uma barragem, a cidade, que deveria receber população
a s_er deslocada, ficou abandonada, e a televisão refletia então
todo aquele enorme conjunto de casas, quase todas já _em
franca deterioração, a ponto de ser informado de que o Governo Federal pretendia doar aqueles restos de casas aos municípios que pudessem aproveitá-las.
O SR. JOÃO CÂLMON -Nobre Senador Josaphat Marinho, o Conde de Afonso Celso escreveu um livro que ficou
famoso: '"Por que me·envergonho do meu País?''.
Diante dos dados revelados por esse suplemento de circulação mundial e, agora, após ouvir o aparte de V. Ex\ focalizando a reportagem transmitida, ontem, pela televisão, em
no~so País, dentro de mais algum tempo, talvez a partir de
hoJe, possa ·ser lançado um livro capaz de bater e superar
em circulação o livro do Conde de Afonso Celso: "Por que
me envergonho. de meu País?"
Todos esses detalhes estarrecedores já são do conhecimento do povo e da classe política a que pertencemos. Todavia, não há nenhum traumatismo mensurável, neste momento,
em relação aos dados que-são do pleno conhecimento dos
~enadores Josaphat Marinho e Francisco Rollemberg, nordestinos, e do Senador José Paulo Bisai, que teve o privilégio
~ .nascer num Estado que, talvez, por influências alemã,
1tah_ana e polonesa, ostenta dados, em matéria de Educação,
mmto menos preocupantes. Agora mesmo, o Rio Grande
do Sul apresenta ao Brasil um exemplo que merece, pelo
menos, que sobre ele meditemos: o lançamento do Programa
·de Calendário Rotativo. Trata-se de uma experiência ousada,
lançada pelo Gover~ador Alceu Collares, que vai permitir
a utilização das escolas durante os 12 mes_es do ano.
Sabemos que na periferia da megalópole São Paulo, até
há pouco tempo, um ano, p~Io menos, havia escolas com
4, 5 e até 6 t~mos por dia. Podemos convencer-nos--de que,
. V~.da vez ma1s, a Educação deveria ser a prioridade náõ 1,
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2e, 3 deste País. Sem a aceitação dessa prioridade, não apenas
pelos educadores, mas também pela classe política e, de um
modo gerai, pelas classes produtoras, continuaremos a ostentar, aos olhos do mu-ndo, uma das mais nefandas e desumanas
desigualdades sociais. Uma ínfima minoria de privilegiados
é rica ou super-rica, enquanto a grande maioria é pobie, em
alguns casos, miserável, e em outros, chega quase ao limiar
da indigência.
Para mudar esse quadro só há uffi instrumento válido
e eficaz, testado ao longo da História da Humanidade: a Educação.
Como não é proibido sonhar, vamos fazer, nós que nos
encontramos nest~ plenário, nobre Presidente~ Chagas Rodrigues, e Srs. Senadores Josaphat Marinho, Francisco RoHemberg e José Paulo Bisol, um juramento no sentido de que
dediquemos toda a nossa capacidade de luta a essa batalha.
Se não conseguirmos vencê-la, o Brasil continuará a apresentar uma das mais nefandas e desumanas distribuições de
renda deste Planeta. Esse quadro só poderá ser alterado através da Educação.
Já abusei, demasiadamente, da paciência dos meus nobres
Colegas, mas não_ posso deixar de, ao lado do comentário
sobre dados da Unicef, que abrange apenas alguns Municípios
brasileiros, destacar a situação do nosso ensino, que atravessa
uma das mais graves crises da nossa História em todos os
níveis, isto é, desde o I grau até a universidade. Eu diria
que a universidade brasileira também está sobrevivendo à
custa de um milagre, embora beneficiada por uma violação
da qual ela não é responsável, qual seja, a violação ao art
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Era o que tinQa a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há exatamente quatro anos ocupei
a tribuna que fica à esquerda de V. Ex~. Sr. Presidente, para
falar de um sergipano ilustre, Tobias Barreto, que, naquele
dia, se vivo estivesse, completaria cem anos. Naquela oportunidade, ao concluir o pronunciamento, apresentei, pela segunda vez no Congresso Nacional, um projeto de lei que obrigava
o Instituto Naciorial do Livro a republicar as· obras de Tobias
Barreto. Era a renovação de um projeto á-nterior, já feito
naCâmara.
_
~sse projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, terminou
aprovado nesta Casa. Porém, bem antes da conclusão da sua
tramitação, o ex-Presidente José Samey, sensibilizado com
a proposta e em entendimento com o então GoVernador do
meu Estado, fez com que essas obra:s fosseni republícadas.
E por que venho agora à tribuna, quatro anos depois,
quando Tobias Barreto completaria 104 anos de idade, para
falar do seu espírito, da sua cultura, da sua inteligência, da
sua obra? Venho falar de Tobias Barreto porque tive uma
grata surpresa, na ·semana que passou. Sexta-feira próxima
passada, assistindo à posse do Governador João Alves Filho
na Academia Sergipana de Letras, tive a oportunidade de
ser apresentado a um professor, jurista, pesquisador italiano,
que se deslocara para o Brasil para estudar, in loco, as obras
de Tobias Barreto. Veio a Sergipe e Recife.
Em Recüe, feVe a preocupação maior de refazer a sua
biblioteca, recuperar os seus trabalhos em alemão, conhecer_
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os autores que, à sua época, tinham influenciado na formação
da s_ua cultura de jurista _de .. renome, c;ultor dos dü_eitos e
o primeiro jurista _a filiar-se à escola jurfdica alemã.
Hoje, Sr. Presidente, srs-. Senadores, em meu Estado,
urna Comissão -de Eventos Qe Memória da Justiça Federal
promove mais u_ma sessão dedicada a Tobias Barreto. Serâ
palestrante, nessa oportunidade, a minha ex-professora Alfenísia Freire. Essa reunião é a continuidade de um trabalho
já desenvolvido por um eminente jurista pernambucano, que
hoje milita no Tribunal Regíonal Federal, em Recife, o juiz
federal José de Castro Meira. Eu diria até qUe losé de Castro
Meira quis nos dar _uma lição quando, pernambucano, veio
lembrar aos sergipanos que nós estávamos_ des_cuidando um
pouco dos nossos valOI::e.s. __
Não estávamos a homenagear, a rememorar João Ribeiro, e poucos scrgipanos sabem até que ele escreveu uma História do Brasil. Não se falava de St1vio Romero nem de Fausto
Cardoso. E o nosso Tobias Barreto, figur<;~, excepcional da
cultura jurídica do Brasil, este, então, jazia há longo tempo
na memória dos sergipanos. Não se falava mais em Tobias
Barreto. Eram as cOisas velhas, passadas..
Naquela oportunidade, quando ocupava a tribuna, Sr.
Presidente, fiz uril pi"onUriciã.tnentó e, dentre outras coisas,
dizia o seguinte:
-

"Tobias Barreto foi, na verdade, \.lm trabalhador
incansável da cultura: investigado-r, criador, enunciador. "Aprender é desiludir-se", assev_erava. "É certo
_;_pensava- que haverá sempre indivíduos superiores,
mas releva notar que só duas coisas con-stituem de direi~
to a superio.ridade individual, que sãç a ciência e a
virtude". E defiilia o seu trabalho: '"E um resultado
natural da luta pela vida que haja -gi"àfides e pequenos,
fortes e fracos, riCos e pobres, eri:i ã.titude hostil uns
aos outros; o trabalho cultural consiste, porém, na harmonização dessas divergências, mediriâo-se a todos por
uma só bitola."
E continuava Tob.ias.a~.rreto:
"Sou filósofo, crente nas leis da História que guiam
os destinos dos povos. E essas leis também produzirão
seus efeitos- sobré b nosso povo."
Era a i'fifluência do monismo, do qual ele foi o grande
divulgador na Escola do Recife.
''Da mesma forma que os cometas não passam
pela mesma órbita, as nações _não__ Seguem trajetória
idêntíca. De todos os confins do país chegam maldições
e queixas: a nova vaga que se aproxima. De nada serve
bater no peito e clamar misericórdia/'
Era Tobias Barreto falando das suas emoções~- das_ suas
preocupações àquela época.
Usei no pronunciamento uma carta em que ele se descrevia, contava o que foi, onde nasceu, por que chegou a Recife,
por que apaixonou-se_ pelo Direito. Não vou repetir aqui,
Sr. Presidente, o discurso daquela ocasião.
O que me traz à tribuna, realmente, é dizer que Tobias
BãrretO.hoje renasce. Renascem o seu pensamento e suas
idéias~ As suas lições voltaram a ser lidas. Até as suas poesias,
desde '"O Colibri e a Moça" ao lgnorabimus, que _era o seu
poema maior, de um homem que se dizia -n-ãO cre·nte, ateU.
A surpresa se tornou maior quando vejo que hoje os
jornais da minha cidade dedicam uma página a Tobias Barreto.
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E Luiz António Barreto, meu colega e companheiro de Acade-

mia, num interesSante artigo intitulado "Tobias, Jhering e
Losano", comenta o renascimento da figura de Tobias Barreto, que foi estuifada no governo de Graco CardO-so, que mereceu o envio de .!J.m eminente pesquisador sergipano, professor
Manoel dos PassOs, a Recife, que lá foi compilar seus dados,
copiar o que Tobias Barreto tinha feito, tentar recompor a
obra de Tobias Barreto. Então nos trouxe, lá para Aracaju,
para o nosso Estado, para o acervo da nossa biblioteca e
do_ nos-so Instituto_ Histórico, trabalhos, artigos inéditos de
Tobias Barreto. Naquera ocasíãó, o professor Manoel dos
Passos, na sua volta, foi_ ao Instituto Histórico e fez uma
conferência sobre o que tinha achado, em 1926, que -intitulou
de Missão TobiátiCa ao Recife.
Agora, Si. Presiderite, SrS. Senadores, vem um professor,
homem de ciências jurídicas~ li:ID pensador italiano a Sergipe
e a Recife, dizendo-nos da sua descoberta de Tobias Barreto,
do seu pensamento e da vontade de dedicar-se ~m tempo
integral, por algum tempo, na pesquisa e na interpretação
da sua obra.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Francisco Rollemberg, V. Ex~ me concede um aparte?

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V. Ex•,
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Senador Francisco_Rollemberg, V. Ex.. cumpre nobremente o seu dever ao relembrar,
nesta Casa, a figura -de seu conterrâneo ilustre, que foi poeta,
filósofo e jurista. Devo dizer-lhe que, na Bahia, a figura de
TObias Barreto é sempre relembrada. Posso até acrescentar
que, quando um outro sergipano eminente, que se tomou
baiano pelos serviços prestados ao Estado, Bernardino José
de Souza, com o apoio do povo, coristruiu a velha Faculdade
de Direito do Largo da Piedade- que V. Ex~ tão bem conhece
-,no prédio ilustre, ao alto da escada, havia 3 ou 4 medalhões
dos grandes juristas pátriOs; um deles Tobias Barreto. _e.ena
é. que, tendo passado esse edifício à propriedade de outra
-instituição, na pintUra· do piédio: desapareceram os me~da
lhões. Mas a imagem de Tobias Barreto continua presente
na nova Faculdade de Direito; onde há, inclusive, a edição
completa de suas obras. V. Ex~ faz bem em relembrá-lo e
poderia até, se quisesse, recordai" nesta C:iSa o riOtável discurso
"Em manga de camisa".
O SR. Fil.ANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Senador Josaphat Marinho, V. Exa, com seu aparte, emocionoume.
Confesso que, tendo estudado medicina, conhecendo
pouco o prédio da Faculdade de Direito, em cujas cercanias,
inclusive, eu morava, na rua nova de São Bento, rua Joaquim
Nabuco, só adentrei ã Faculdade de Medicina uma única vez,
quando fui assistir a um conterrâneo meu, Dr. Mário Lobão,
defender tese em Direito Romano. Lembro-me que a tese
era "O divórcio no Direito Romano". Atravessei os-corredOres, fui a uma das salas laterais e assisti o meu companheiro
de infância Mário Lobão defender a tese. Devo dizer que
ele mereceu da banca examinadora nota dez. Recebeu elogios
do Professor Adalicio Nogueira, que certamente deveria ser
professor de Dii"eto Romano, o vejo ·que hoje os jornais dizendo da satisfação de ver um seu aluno, homem preocupado
com o pragmatismo jurídico na escolha de sua tese, ter-se
v'oltado às origens do Direito p-ara se preocupar como 6Direto
Romano. Defendia tese também, naquela ocasião, Sílvio·:F"a-
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rias- V. EX" certamente conhece-o muito bem____;; que hoje
é professor eminente na Faculdade da qual V. Ex• também
foi" -professOr.
É lamentável, Senador Josaphat Marinho, que esses medalhões tenham desaparecido. É uma pena que não possamos
nem saber como fazer para recuperã-Ios. Talvez nem se recuperem maís.
Ter conhecimento de que a Faculdade de Direito da Universidade da Bahia colocou no seu saguão, entre os outros
emineriteS juristas, intelectuais, pensadores e filósofos brasileiros~ a figura de Tobias Barreto é para todos nós altamente
gratificante e compensador, inclusive por saber que Tobias
Barreto não viveu tanto pa-ra Sentir a sUa glóriã mas que,
em morrendo tão cedo, sua glória não foi fugaz. Ele continua
hoje tão atual como o fora na -sua época. - ~- - Sr. Presidente, Srs. -senadores, vou ler, para Concluir
essas breves considerações, o editorial de Luiz António Barreto, para que ele conste no meu discurso, nesSa homenagem
que presto relembrando mais uma data do aniversáriO de Tobias Barreto:
"Hoje, 7 de junho, marca a data natalícia _de_Tobias Barreto de Menezes, o genial sergipano nascido
na vila de _Campos, no sertão do rio_ Real, em 1839.
Cento e quatro anós depois de_ morto, TObias Contil1ua
despertando _vivo -interesse nos centros de pesquisa do
Brasil e do exterior, surpreendendo aos pesquisadores
com a coerência e a atualidade de sua vasta obr_a_ de
pensador múltiplo. Nas Universidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, no Brasil, e de_Milão, na Itália,
alguns estudiosos procuram, nas páginas dos dez volumes das Obras Completas de Tobias Barreto,-edição
comemorativa (1990/1991), Editora Record/INL/Governo de Sergipe), os temas refereri.Cíais, com os quais
fazem a reflexão esclarecedora, sempre atribuindo ao
mestre o encanto de sua visão_ contemporânea e, em
alguns casos, inovaQora. _ _
Mário G. Losano é um pesquisador italiano, e.specialista em estudos germânicoS, _que- descobriu Tobias
Barreto ao participar, com outros, da elaboração do
"Materiali per una storia della cultura giuridica", concorrendo com o capítulo "La Scuola di Recife e I'Influenza Tedesca sul Diritto Braslliano", em 1974. De
lá para cá cresceu o interesse e o entusiasmo de Losano
sobre Tobias Barreto e sua _obra_ jurídica, onde há,
mais explicitada, a contribuição alemã. A partir de
1989, quando das celebrações do Sesquicentenárió de
Nascimento e Centenário de Morte de Tobias Barreto,
Mário Losano empreendeu uma hercúlea tarefa de refazer a biblioteca alemã existente na Faculdade de Direito de Recife- como há pouco mencionei-, identificando livros e autores que foram lidos pelo pensador
e intelectual sergipano. Semelhante encargo teve Vamireh Chacon, listando quase uma centena de títulos alemães do acervo pessoal de Tobias, adquiridos, quando
da sua morte, pela Faculdade.
Além dos livros, Losano ·cuidou dos correspondentes alemães de Tobias, dos escritos germânicos do
jornal Deustscher Kampfer, sempre com uma aguda
interpretação do valor da obra tobiática. Os estudos
de Mário Losano são publicados, inicialmente, em revistas de direito e de sociologia da Itália e da Alemanha,
estando em preparo um livro reunindo os pequenos
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ensaios - seis ao todo - para edição no Brasil. O
professor italiano é, atualmente, o mais dedicado e
profUndo- estudioso da obra de Tobia_s Barreto, como
demonstram os seus trabalhos, prometendo continuar
no esforço de cotejar e interpretar textos, com rigor
metodológico de um mestre na pesquisa bibliográfica.
Há uma outra face do ~rabalho de Mário Losal)o
que deve ser ainda mais realçada, porque Original e
única, que é a da pesquisa tobiática na Alemanha.
__ Já foi possível encontrar, por exemplo, o exemplar
da revista Gartenlaube, de 1879, estampando uma biografia, com excelente e grande retrato, de Tobias Barreto, de autoria de Richard Lesser, que mais tarde
dirigiu e redigiu o Weltpost, e no qual tratou, igualmente. do fundador" da Escola do Recife. A comunidade ín telectual brasileira pode, agora, entender melhor o germanismo de Tobias Barreto, na rl:_imensão
dos contatos e da receptividade alemã, comO atestam
os registres encontrados e comentados por Mário Lesano, principalmente no seu I Corrispondenti tedeschi
di Tobias Barreto (revista Sociologia dei Direito, 1992)
e Tobias Barreto e Richard Lesser: aDe origioi deU-antropologia giuridica (na mesma revista-italiana).
Outra descoberta losaniana une, ainda mais, Tobias Barreto a Rudolf voo Jhering. Tobias traduziu
e comentou, em artigo publicado no jornal A Província,
do Recife, em 13 de julho de 1878, o pequeno livro
de Jhering, "Jurisprudência da Vida Diária", valendo-se da edição de 1877, a terceira, publicada em lena.
O artigo de Tobias Barreto saiu no Rio de Janeiro,
no jornal O Repórter, no ano seguinte. Um ou outro,
contudo, chegou ao conhecimento do autor da Luta
·- · p_elo Direito, que em 1891, numa nova edição ampJiada
do seu Jurisprudência da Vida Diária, a oitava, não
apenas comenta como incorpora as observações feitas,
no Brasil. por Tobias Barreto de Menezes. Diz Rudolf
von Jhering, citado por Mário Losano em Tobias Barreto e la Recezione di Jbering en Brasile, referindo-se
à tradução de Tobias: Ein Aus_zug in portugiesischer
Sprache in de Menezes. Pena que Tobias Barreto, morto dois anos antes, não tenha podido colher essa glória
de ser considerado pelo grande Jhering, numa troca
-de referências, numa afinidade de visão do mundo da
Direito, especiáhnente da luta pela sua afinnaçãO no
corpo da socieda~e."
Esse homem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, naquela
época, já gozava de respeito pela sua inteligência, pela sua
cultura na Europa, na Alemanha. Foi um inovador no pensamento jurídico e filosófico, divulgador que foi do monismo
de Hegel e, hoje, neste instailte, venho à tribuna para, em
relembrando a sua memória, dizer de quanto ela é viv~ e
como ela ressurge com toda a sua potencialidade nos caminhos, nas escolas e em todos aqueles que se preocupam corri
o pensamento ~olítico, jurídico e filosófico da atualidade ..
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Económicos concluindo pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n' 19, de 1993, (n' 1.189/88, na Casa de Orígein), que retira
da incidência do Imposto de Renda benefíciOs percebidos por
deficíentes ri:J.entais.
-De acordo com o disposto no parágrafo único do art.
254 do Regimento Interno, fica aberto 6 prazo de 48 horas .
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para interposição de recurso por um décimo dos Membros
do Senado para que a matéri_a continue_ sua tramitação.

(Seç~o.II)
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O SR, JOÃO FRANÇA (PDS - RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr .Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, o G-overno
acaba de co:rlceder reajuste saiarial de 85 por cento aos serviO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidores públicos _federais. A_lém disso, definiu a concessão de
déncia comunica ao Plenário que a Comissão DiretoTa-aproum abono, de cerca de 200 mil cruzeiros, a todos os benefivou, em sua reunião do V do corrente, os Requerimentos
ciários do aumento, como forma de evitar que algum funciOde Informações n• 463, 464, 483, 484, 485, 489,493 e 500,
nário venha aperceber importância inferior ao salário mínimo.
de 1993~ dos Senadores Cid Sabóia c::le Carvalho, José Paulo
Conio se recorda, não se chegou a esse índice d_e forma
Bisai. Nelson Wcdekin, Júlio Campos, Aureo Mello e Esperirápida. A questão exigiu múltiplas e sucessivas re1,1njõ_es minis-.
dião Amin, aos Ministros que mencionãm.
teriãiS, quando se discutiram aspectos concernentes às previO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues
Esgotado
sõ~s orçamentária$, à disponibilidade do Tesouro e à n~cessi
o tempo destinado ao Expediente.
dade _de_ não se contribuir para o aumento da inflação, até
Passa-se à
que _o consenso apontasse a conveniência de se adotar aquele
percentual, por fim aceito e referendado pelo Presidente ItaORDEM DO DIA
mar Franco.
Não há quorum para apreciaÇão. Em co_nseqüência, os
Sabe-se, também, que a melhoria, deferida aquénl _dos
itens 1, 2 e 3 da pauta de hoje fic3in ·adiados para a próxima
níveis reais das perdas sofridas pelo funcionalismo, deixou
sessão ordinária.
de impedir a continuidade da greve da categoria, não _obstante
São os seguintes Os itens cuja- aprec~aç~O fi~a-~dfa~·a:
o fato, divulgado pelo Ministro da Fazenda, de que o_ Governo,
no seu esforço de atender às reivindicações, será' ob~igado
-la efetivar cortes de cerca_ de 2 bilhões de dólares nos orçaPROJETO DE RESOLUÇÃO N' 46, DE1993.
mentos da Educação, dos 'I:rarrsportes e_ da Saúde.
(Em r"egiine de urgência nos termos do
O Ministro do Trabalho, a título de esclarecimento, infor-aut. 336, c, do Regimento Interno.)
mõu que o reajuSte, ao contrário do que imagina os gr"eVistas,
representa um ganho real de 10,7 por cento, levando_-se em
Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolução n"'
cónta ·as _despesas do Gov_ern,o com~a foi.J1.a de pagamento
46, de 1993 (apresentaao como conclusão de Parecer proferido
dos ;;eus servidores. Entende o Ministro- que as majorações
em Plenário, Relator: Seriador Bello Parga, em substituição
salariais
de janeiro e de abril, somadas à correção ora autorjà Comissão- de Assuntos_Eçonômicos), que aUtoriza o Governo do EStado do Maranhão a contratar operação de crédit_o- zad3, na reaHdade correspondem a uffi índice acumulado de
190 por cento, acima, portanto; da inflação do quadrimestre,
junto à Firtãnciadora -de Estudos e Projet~s~.....;..;; FINEP ,__no
em 162 ·por cento.
medida
valor de dezenove bilhões, setecentos e setenta e seis ro.ilhõe.s,
As· entidades representativas dos funcionários públicos
oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito cruZeiros e cirifederais, no entanto, garantem que o aumento mínimo reclaqüenta e três centavos, para finandàinentõ do Projeto Programado situa-se em: 108 por cento. Além de considerarem insatisma de Consolidação do Sistema Rodoviário d9 Maranhão.
fatório ó índice definido pelo Presidente da República, julgam
-2que as reposições constituem apenas um dos 46 itens da pauta
de reivindicações, motivando o prosseguimento da greve.
REQUERIMENTO N' 515, DE1993
Ãfirmarn as lideranças sindicais que o Governo, se tanto,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
preocupou-se ·com quatro dos s.eus pleitos. Ademais, fixanart. 281 do Regimento Interno)
do-se no índíce acordado pelo MiriistériO, desconsiderou o
Votação, em turno únjco, do Requerimento n"' 515-, de
posicionartlento~_:_da Secretaria da Administração Federal 1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos do art.
SAF, segundo o qual um reajuste de até 113 por cento não58-da Constituição Fed.eral_, in fine, combinado com os arts.
comprometeria nlliiS-dó- que- 42 por cento da receita líquida.
71 e 74, a, e 78 do Regimento Interno, a··én.a:ção de uma
Considerani os Siridicalistas que, se a Constituição Federal
Comissão Especial, composta de 9 memb:ros t~tulares e 5 suau-torii~fo-comp-i'ometimento de 60 por cento da receita com
plentes, para, no prazo de 90 dias, estudar a problemática
a folha de pagamento, por que o _Governo permaneceu preso
ao limite_ apontado de 42 por cento? Qual a razão para se
vinculada ao Programa Calha Norte.
defender que o- recente aumento, se atendida a reivindicação
dos funcionários, chegaria ao índice, inCõii.stitucional, de 65
-3por centó?
-PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
De nossa parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cumpre
hipotecar integral solidariedade à luta dos servidores públicos
N• 17, DE 1991
federais, sobretudo em face do desatendimento de .Ol.!p-os im..
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
portantes itens da mencionada pauta de reivindicações, como à ConstituiÇão ri"-17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
o referente à punição dos grevistas, à isónomia entre 05: PodeSimon e outros Senadores, que dá nova redação ao- incisO
res e à reposição das perdas salariais passadas. entre outros.
II do art. 40 da Constituição Federal.
Merece-nos especial referência, no entanto, a questão
relacionada com a instituição de uma política salarial para
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgotada a matéria constante da ü_rdem do Dia.
o funcionalism_o p_ú_blico, a exe~plo da existente para ?s de__ _~ "" _
. mais traPalhadores~_ Segundo consta, por ordem do Prestdente
Volta-se à lista de oradores._- Concedo a palavra ao nobre Senador Aur_eo Mello. _(Paufoi constitufda unia Comissão para, -no prazo de 10 dias, apresa.)
sentar-lhe as sugestões que-levem ao atendimento desse anseio
Concedo a palavra ao nobre Senador João__F_r_ança, __
dos servidores.

r-
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Antecipa o Ministro do Trabalho que a tendência é a
de vincular o pagamento de novos reajustes, nos termos da
política salarial do funcionário público, ao movfm:enlo da arre~ cadação. Na modalidade que vier a ser adotada, uma vez
que a receita mantenha-se acima da inflação, não será impossível que os aumentos também sejam fixados em índices superiores- àqueles da aceleração dos preços.
Devemos consignar, neste póilto, que- O IuriCiOiialismo
não aceita a vinculação dos r~justes ·cte seus vencimentos
à arrecadação tributária. À proposta de antecipação a cada
dois meses, e de reposição quadrimestral, preferem os servidores uma política salarial que determine aumentos mensãis
para todos os trabalhadores~ com base na inflação medida
no mês anterior.
A esse respeitO, a Presidência da República reafirmou
o compromisso público de adotar uma polítiCa--salarial para
o funcionalismo civil e militar da União, baseada em antecipações bimestrais e réajustes a cada quatro meses dos_ soldos
e dos vencimentos, como assinalamos há pouco. Prometendo
anunciar os percentuãis respeCtivos no prazo máXImo de 10
dias, o Presidente- condiciona essa providência à- aprovaçãO
da cobrança do IPMF pelo Congresso Nacional.
Defende o Governo qUe nãO h_á como transp13.ntar para
o funcionâtío a mesma põlítica Salat ;ai dos trabalhadores,
dado que "o setorpúblico é diferente do setor privado", justificando tal- fato que sejam remunerados_ de forma· diferenciada.
Por fim, anunCiou a remessa de projeto ao Legislativo, objetivando a concretização do processo de isonomia dos vencimentos dos servidores dos três Poderes.
Vamos concluir, Sr. Presidente e Sr_s. Senadores, registrando um comovido apelo ao Presidente Itamar Franco: que
Sua Excelência seja sensível à angustiante situação dos servidores públicos federais e promova as melhorias que por justiça
reclamam. Que deles releve o recurso-à-greve, conquanto
ao amparo da ConStituição, determinada, substancialmente,
por uma defasagem salarial 4e mais de 1 mil e SOO po~ cento,
entre janeiro de 1990 e janeiro de 1993, e pela ausência de
uma política salarial que, por direito, lhes assegure condições
mínimas para enfrentar o aUmento irrefreável e constante
do custo de vida.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~.Concedo
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, ai de nós se não existissem os lugares-comuns. Todos
nós nos alimentamos deles, quando se chega seriamente a
um impasse.
- ---Chamar esse nordestino de "O-Titã da crónica política",
o mais antigo e um dos mais perspicazes e 'cprajoso-s, é entrar
fundo no mar dos lugares-comuns.
Prefiro chamá-lo CasteUinho e com este nome carinhoso
e simpático desejo falar de sua competência, de sua acuidade,
de sua decisiva presença em todos os a,contecimentos desta
Nação, a ponto de até ser preso na defesa das liberdades
democráticas.
Afirma Marcelo Pontes, com muita precisão, que o Castellinho "era frio, direto, mas não panfletário". O que mais
impressionava nele, além do faro de repórter e do profundo
conhecimento que demonstrava ter da alma do homem público
brasileiro, "era a capacidade do traduzir com elegância gritos
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de revolta ou indignação atravessados na garganta dos que
observavam a cena política nacional''.
_
Conheci Castello -Branco ainda em companhia de meu
pai, o Senador Rui Palmeira, com quem o Castello mantinha
estrita amízade, revelada em longos diálogos e boas tertúlias.
Possuía um profundo sentimento da ética jornalística,
a ponto de afirmar que ''o jornalista político não deve s_e
engajar", apenas com uma ressalva: o engajamento é natural
numa ditadura.
Tristão de Athayde, com a sabedoria, esforço e carisma,que lhe era peculiar, dizia que o Castello era "o porta-voz
do bom senso".
Ainda o próprio Tristão: "A leitura fascinante dos comentários diários de Carlos Castello Branco, ao periodo inicial
desses já longos 13 anos, nos fornece com o mais rigoroso
realismo a visão histórica dessa apropriação gradativa do poder
civil pelo poder militar, com todos os desdobramentos que
esse deslo_camento determinou".
Não é meu intento fazer o elogio de Carlos Casteilo Branco_
A admir~ção, o respeito e a amizade é que me autorizam
a proclamá-lo o Estadista da Imprensa Brasileira .
Muito Qbrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue.s) a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo

O SR. LQURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia.
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
a Bahia e o Brasil aplaudiram,__ há _pouco tempo, a iniciativa
do GovernadO! Antonio Carlos Magalhães de restaurar o Centro Histórico de ~_alv:ador, u~a o_bra de extraordinário signifi-:cado para a preservação da cultura baiana, berço importante
da formação da nacionalidade.
As obras do antigo morro do Pelourinho, com os seus
casarias e monumentos seculares, palco e cenário de época
importantes de_ nossa história, foram amplamente difundidas
pelos meios de comunicação, divulgando o novo perfil das
construções restauradas e, também, o significado e a história
daquele bairro tão denso de tradições.
Mas, conforme diz o Prof. António Carlos Peçanha Martins, ex-Presiden~e da Associação Baiana de Medicina, em
seu ·artigo public~do em A Tarde, de março último, este projeto de preservação histórica do Governo da Bahia estaria
incompleto se nao for realizada a restauração do antigO conjunto do Terreíi:-0 de Jesus, onde funcionou a memorável Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira do Brasil e da
América Latina, fundada ao tempo de D. João VI, quando
de sua passagem pelo Governo de nosso País.
Com a inau_g_l!_ração da primeir<! r;tapa do -Centro Histórico
pelo Governo da Bahia, a situação de abandono em que se
encontrava o local onde funcionou a primeira universidade
brasileira melh~rou sensivelmente a sua paisagem, estimulando antigas reiVindicações de entidades de ex-alunos, médicos, intelectuais e o próprio Conselho do Memorial de Medicina, de intensificar a sua luta no sentido de retornar a Faculdade de Medicina da Bahia para o antigo prédio onde vinha
funciOna_ndo até a década de 70.
Éste monumento, antes de acolher a referida Faculdade
já tinha uma Longa história: foi Colégio de Jesuítas, HospitaÍ
Real no tempo do Império, Escola de Cirurgia da Bahia,
Colégio Médico e Cirúrgico da Bahia e, a partir de 1832,
Academia de Medicina, e somente a partir de 1946 é que
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passou a Faculdade de Medicina da Universidade Federal

da Bahia, que ali funcionou até 1970, quando_ foi transferida
para o Vale do Ca_nela.

_ Durante o tempo do eminente Prof. José Maria Mag3.Ihaes Neto, no período de 1984 a 1988, foi executado tim
trab~lho ~~ recuperação de algumas partes do_ conjunto, o
que Já facilita bastante a implantação de um projeto definitivo
de restauração do prédio, onde funcionam atualmente o
Núcleo Sertão, que contém um dos maiores ac~rvos da histÓria
regional, como o conflito de Canudos, os Museus Afro-Br3sileiro e o de Arq neologia e Etnologia, além da Biblioteca
do C_entr? de Estudos Baianos, todos estes órgãos ligados
à Umvers1dade Federal da Bahia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, associando~ IDe às reivindicações ~e professores, ex-alunos, intelectuais e outras organizações ligadas à Bahia, médica e cultural, há vinte anos venho
clamando, desta tribuna, pela restauração desse monumento
berço da Medicina n~ B~asil. Este é o 14"' pronunciament~
que faço, sendo o pnme1ro em 1973, chamando a atenção
~o Governo e das autoridades para a importância dessa iriiciattva, que requer uma ação conjunta do Governo Federal
proprietári? do ~réd_io, e do Governo- Estadu_al que, certa:
.mente, tena mmto mteresse, pois trata-se de uma grãnde
__
aspiração do povo baiano.
. Acredito, sinceramente, que é chegada a grande oportumdad~ de se concretizar esta antiga aspiração, pois este gesto
audac10so do Governador Antonio Carlos Magalhães em restaurar ~velho Pelourinho e seus mais de 200 Casarões, alguns
0001 f!Ia1s de 300anos, e outros prédios do tempo dos Governos
Gerais do Brasil colonia~ em vários locai& da cidade, representa
u_m esforço extraordináríó do poder público em preservar naCidade nova que se expande a cada dia as relíquias valiosas
de suas o_rigens, ~o seu passado, e, neste contexto, urge a
restauraçao da anttga sede da histórica Faculdade de Medicina
da Ba?ia, a primeira eséola de medicina da América, que
fica ah no famoso Terreiro de Jesus onde também estudou
Anto:'!o ~arlos ~agalhães e pontificaram grandes mestres
das_ c1enctas médicas no Brasil, como o seu saudoso pai, o .
e~~en~ Prof. Magalhã~s Neto_, do qual tive a honra e o
pnvdégto de ser aluno, e, posteriormente, amigo e admirador.
Há uma promessa do Ministério da Educação e do Des~orto, que, segundo o Ministro Mun1io Hingel, muito sensibilizado para esta grande aspiração da sociedade baiana vai
liberar recursos da ordem deUS$ 2 milhões para a recuper~ção
do imóveL
Acredito e espero, Sr. Presidente, que, finãlmente se
dê ~nício a- essa Obra importante de preservação da memÓria
nac10nal, q~e é_ a r~stauração do antigo monumento, importante c~náno h1stónco, que antes da Faculdade, já com 185
~os, vmha dos tempos dos jesuítas, quando foi Colégio, e
runda abrigou outras instituições do Brasil Colônia e Imperial,
portanto um monumento também ligado à própria história
da Bahia.
As obras do Pelourinho, tão divulgadas em todo o País,
no rádio, jornais, revistas e televisão, inclusive no exterior
pela singular bele.za arquitetônica, peculiaridade histórica ~
a grande motivação turística neste l::ontraste apresentado pela
Bahia antiga e a cidade modema, berço da cultura nacional;
a restauração do velho monumento do Terreiro de Jesus e
a conseqüente transferência da sede da Faculda-i:Í~ de Medicina
da Universidade Federal da Bahia para aquele local onde
_nas.ceu há 18? anos, seria, conform_e inten~a aspir<ição da sOciedade baiana, o coroamento da obra monumental que OGOVú-
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nadar AI_Itonio Carlos Magalhães poderia realizar em parceria
com-o Governo Federal.
Finalizando, Sr. Presidente, peço _a transcrição dos se:guintes artigos abaixo relacionados pertinentes à matéria e
publicados pelo jornal A Tarde: "Centro Histórico e a Facul~
dade de Medicina", edição de 31 de março de 1993; "Conselho
luta para que a Faculdade de Medicina retorne ao Terreiro" edição ~e. 4 de maio de 1993, e "Prédio da antiga Faculdad~
de Medtcma será restaurado, A Tarde, edição de 30-3-93.

DOC_UME;NTOS_.A_ QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
A Tarde- Quarta-feira- :l!-3:93O CENTRO HISTÓIÜCO EA
FACULDADE DE MEDICINA
Antônio Carlos Peçanha Martins
No momento em que não só a Bahia, mas o Brasil inteito
assiste e aplaude a iniciativa do Exm"' Sr. Governador do
Estado de recuperar o Centro Histórico de Salvador. daqui
faço um apelo que não me pertence, mas a toda a comunidade
baiana se,nsível às suas tradições, que esta magnífi~a obra
só _po4era se C<?mpletar com a restauração da velha e tradi~
cional Faculdade de Medicina -do Terreiro de Jesus.
Convenci-me mais ainda por ocasião da última reunião
da Congregação da Faculdade de Medicina, realizada no lÕcal.
quando convidei o ilustre Professor José Maria de Magalhães
Netto para me acompanhar até a varanda que dá para a rua
Alfredo Britto e que pudemos constatar juntos o visível contraste das casas. recuperadas na referida rua com a ruína da
nossa faculdade, justamente onde se encontram as está_tuas
dos grandes vultos da Medicina antiga, bem na base do -devastado Anfiteatro Alfredo Britto, _na abãndonada área verde
e outrora ajardinada, vizinha do ex-Instituto-Médico -Legal
.
Nina Rodrigues.
Após ~ssa breve visita, reconheceu o Professor Magalhães
Netto o tnste contr;1ste que eu lhe chamara a atenção, mas
ponderou que o Governo do Estado não poderia sozinho arcar
com uma despesa tão elevada, hoje orçada em torno de sete
milhões de dólares, com um património que pertence ao Gov~rno Federa~ e _que não dispõe de recursos para o empreendtmento. Acette1 a fundamentada argumentação, mas insisto
para que haja uma mobilização, com soma de esforços, para
que alcancemos os .nossos objetivos. Para tanto, peço vênia
ao Senhor Governador_ do Estado e 1 reconhecendo nele as
suas _inegáveis qualidades de líder jnfluente que ama a nossa
terra, que, juntamente com a Prefeitura Municipal de Salva~
dor, a direção da Faculdade de;: Medic.in_a, a associação dos
ex-alunos, a Reitoria da UFBA, as diversãs entidades, que
congregam a classe médica, a Academia de Letras da Bahia
o Instituto Geográfico e Históiíco--e-demais inStituições qu~
zel~m pela cul~u:a ~aia~a, para que não deixem passar a oport~mdade de relVIndtcar JUnto ao Exm9 Sr. Presidente da República, que estará entre nós durante a III Conferência Ibero- Americana de Chefes de Estado e GovernO a ser realizada
'
em julho/93 em nossa capital.
A conquista da nossa faculdade e o seu retomo as suas
?nalidades serão um gesto de amor à Bahia e, mais do que
tsso, uma demonstração de luta por um ideal nobre daqueles
(Antônio Carlos Peçanha Ma-rtins é ri'tédico, profesSor. universitáriÓ e ex-presidente da Associação Bahiana 9-e Medicina.)
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idéia da transferência·. mas as obras de recuperação·, orçadas.
que têm a responsabilidade de manter viva as tradições que
nos glorificam. Assim sendo, a Faculdade_ "de_ Medicin_a não _ em cerca de JJS$-7 milhões, são da responsabilidade do governo federal, dono do património. O próximo passo do Conselho
representa apenas um património local, mas de toda a Nação,
do Memorial de Medicina é contactar com a Reitoria da UFcomo fonte formadora de médicos para toda a Região NorBA, que, por sua vez. solicitará ao governo federal a interven~
deste, que, até a década de 60, recebia alunos oriundos dos
Estados de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceara, Maranhão e
ção._Também está nos planos do conselho constituir a FundaPiauí, que optaram por se formar na nossa faculdade, muitos
ção Faculdade de Medicina. que possibilitaria sua auto-sustentação após concluídas as reformas necessárias.
deles acalentando um desejo de seus pais, que aqui se diplomaram. COmo se isso não bastasse, muitos dos consagrados_ mestres, que ensinam nas melhores universidades do Sul do País,
PARLAMENTARES
tiveram a sua formação na Bahia, a exemplo dos Professores
Ermiro Lima, da UFRJ, Manga beira Albernaz, da Escola
Ainda na primeira quinzena do mês, o presidente Itamar
Paulista de Medicina, e outros, que não esquece-iam a-sua
Fránco receberá dos parlamentares baianos um documento
vinCulação, devido aos seus laços familiares e de origem, como
assinado pela presidênciã.-da Assembléia Legislativa e vários
o Professor Clementina Fraga Filho, todos eles dotados dos
deputados_ de _diferentes partidos pedindo a participação do
mesmos sentimentos que nos inspiram nesse mome-nto.
governo no programa de recuperação do Centro -Histórico
de Salvador, especialmente na restauração do_ antigo Colégio
O abandono da nossa faculdade e a sua transfer_ên_ci~ . dos Jesuítas. A indicação foi feita pelo Deputado António
para aquela escola no Vale do Canela agridem a todos nós~
Honorato, atualmente sem partido. A história do prédio é
que aprendemos a amá~la desde o primeiro dia de_trote dos
longa, pois, além de Colégio dos Jesuítas, funcionou posteriorcalouros, de que restou apenas a saudade, dividida_ entre os_
mente como Hospital Re_al, Escola de_Cirurgia da Bahia, Colé.:anos felizes que ali passamos com a obrigação -de ter que
gio Médico e Cirúrgico da Bahia, Academia de__ Mediçina da
deixá-la.
Bahia e, a partir de 1832, Faculdade de Medicina da Bahia,
Só a partir de 1946 foi denominada Faculdade de Medicina
Considero aquela transferên~ia uma afronta· _às rióssas
da Universidade Federal da Babia. funcionando naquele local
tradições, uma agressão à dignidade da nossa faculdade, além
até o início dos anos 70.
de um desrespeito para com aqueles que nela se formaram.
Durante _a nossa gestão à frente da Ass_ociação Bahiana
Segundo :;;eu diretor, as instalãções do Vale do Caneta
de Medicina, foi lançada a idéia_de congregar to~as as entida-.de_s_ médicas naquele local, no sentido de _atrelar à classe, __ não mais apresentam condições de abrigar o cUrso de pós~gra
duaçãO; a institUição preCisa ainda ·do funcioÍJ.amento de um
o nosso verdadeiro templo.
·
sirYiÇo_ de inforip;;,mea acoplado à bibliôteca, esta :iiOS Pianos
Tenho confiança nos elevados princípiOs que- tlOI-teíam
d:;t direção instalar a Biblioteca Regional de Medicina: No
antigo prédio, ao contrário do atual, há espaço de sobra conl
a nossa campanha e a esperança na sensibilidade_ daqueles
dois auditórios localizados aos fundos, ideais para abrigar con-_
que detêm o poder, no objetivo maior de preservar a nossa
gressos de médio porte e jornadas científicaS-e CUlturais, segun~
cultura, em não permitir que a Faculdade de Medicina, primaz
do Cruz_. A escola tem_ atualmente 850 aluno_s, além dos intedo Brasil e berço da Medicina brasileira, deixe de continuar
grantes da residência médica (cerca de 120), mestrado edoutoescrevendo a nossa história ·médica, para se transformar em
um escombro de ruínas que feiem a tradição civilizada _de
rad_o~ Para Thom_az Cruz, a recuperação do histórico prédio
poderia contar com a ajuda dos governos federal e estadual,
um povo, que tem a pretensão e será alcançada com a graça
e entidades privadas, inclusive internacionais. "Em cada parede Deus, de um dia pertencer ao PrimeirO Mundo-.
de da escola existe praticamente uma placa contando -su"a histó~
rta_"_, disse o diretor.
A Tarde ~ Domingo ~ 4-4-93

e

CONSELHO LUTA PARA QUE
FACULDADE DE MEDICINA
. RETORNE AO TERREIRO
O retorno da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal da Bahia para seu antigo prédio, lOcalizado no Terreiro de Jesus, é a bandeira de luta do recém-reativ"ado Conselho -do--lv1emorial- -de -Medicina. -o -pré.;tequisito·e- a· completa
restauração da maior parte dos 12 mil metros quadrados de
área construída entre a Catederal Basfiica e_ a RUa Alfredo
Brito, um dos principais acessos ao Pelourinho. Recentemente
o governo do estado inaugurou a primeira et~pa de recupe-_
ração do Centro Histórico, mudandO senSivelmerité a· paisa-·
gem local, que destoa do aspecto de abandono a que ficou
relegada a primeira universidade brasileira.
"Aqui foi onde começou a medicina nO Brasil'_', assinalou
Thomaz Cruz, atual diretor da Faculdade de Medicina, que,
na década _70, foi transferida para o Vale de Canela. Entre
as principais queixas do diretor está a falta de espaço físico
da attial escola para a expansão de suas ativi"ades. A congregação da entidade, que é o seu órgão máximo, aprovou a

REFORMA PARCIAL
Uma intervenção no prédio-do Terreiro de Jesus encontraria, com vantagem, serviços parciais de restauração exeCu.;
tactos entre 1984 e 1988, na gestão do diretor José Maria
Magalhães Netto. Naquele período toda a estrutura metálica
da .cobertura__ foLinstalada_ e ..colocadas .. noYas te! h as ,--3.- pa-rte
elétrica também foi recuperada, necessitando apenas de re-visão. Estes serviços já executados representariam maior enconomia de tempo e dinheiro. Não obstante a boa vontade da
gestão do professor Magalhães Netto, o património foi abandonado logo em seguida, encontrando-se hoje eni. estado lamentáveL Em todo o complexo funcionam em instalações_
razoáveis o Núcleo Sertão, os museus Afro-Brasileiro e de
Arqueologia e Efnologia, além da Biblioteca do Centro de
Estudos Baianf?S, todos ligados à Universidade Federat Nos
pavilhões destinados às salas de aula,laboratórios e biblioteca,
a degradação é total apresentando inclusive riscos de desmoronamento. _SeuS ·mais de 30 mil livros estão sendo restaurados
gradativamente pelos técnicos da Biblioteca Central do Es~
tado.
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A Tarde -Domingo - 30-5-93
PRÉDIO DA ANTIGA FACULDADE .
DE MEDICINA SERÁ RESTAURADO
Está garantida a restauração do prédio da antiga Facul~
dade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, localizada no ·Terreiro de Jesüs, Centro Histórico de Salvador.
O MiniStério da Educação e do Desporto vai lib_erar recursos
da ordem de US$2 milhões para recuperação e conservação
do imóvel, que abrigou, durante muitos anos, a primeira Faculdade de Medicina inaugurada no País.
A informação é do próprio ministro Murilio Hingel, que
jã liberou US$600 mil para os trabalhos de recuperação de
telhado, dos forros interrtoi.f-e da biblioteca, cujo acervo com
cerca de 60 mil livros e periódicos - um do_s maiores do
Brasil sobre Medicina -
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encontra-se em pésssimo estado de

conservação, conseqüência de quase 18 anos de abandono.
Fundada em 1808 pelo príncipe regente D .~João 1 a Faculdade passou a ocupar o prédio onde funcionava o Hospital
Real Milit<1r c que inicialmente abrigou o Colégio dos Jesuítas.
Desde a inauguração do imóvel começou a ser formada uma
biblioteca que, já-llCf tempo dos jesuítas, -Chegou a reunir
15 mil volumes . Em 1832, o prédio sofreu um_a grande reforma
e a antiga Escola de CirUrgia - nome inicial da instituição
fundada por D. João- passou a se -chamar Faculdade de
Medicina da Bahia até 1946, quando foi criada a Universidade
Federal da Bahia e passou a integrar-se à nova instituição.
Devido a um incêndio ocorrido em 3 de março de 1905,
o prédio sofreu grandes modificações em suas linh~s arquitetônicas, mas um projeto do engenheiro e histOriador Theodoro
Sampaio conservou o seu estilo- renascentista-, garantindo a
imponência que a construção sempre ·ostentou, compondo,
ao lado da Catedral Basilica, um dos mais impdrtantes conjuntos arquitetônicos do Centro Histórico de Salvad.or.
O prédio começou a entrar em deca~ê-ç._ç_ia a partir de
1974, quando a Faculdade de Medicina foi tr*nsferida para
o Campos Universitário do Ya,le do Canela., c;o'Ql sérios _panos
para o -seu património, inclusive a bibliotee:a _que ficou com
seu acervo ab__an_dom;tdo. Çom a restauração_ i:fç prédio, cujas
obras deverão s_er re~lizadas. nos próximos_d~is an()S, os museus localizados ali voltarão ;i fUncionar D.onnalffiente,-a exemplo do Museu de Arquii::c;tlogia, do Museu Afro-Brasileiro,
do Centro de Estudos Bahiãnos e do Núcleo' do Sertão.
Na proposta que a ·congregação da-FAMED--e:OVICn.i- ao
ministro Mun1io Hingel, solicitando a restauraÇão do prédio
do Teueiro de Jesus, alguns pontos foram decisivos para aprovação do projeto. Entre eles, destacaram-se idéia de tra.D.sformar o Memorial de Medicinã da Bahia em Memorial de Medicina do Brasil; a realização de atividacJ_~_s culturais no prédio
e, a partir das obra.s de restauração, tomá-lo harmónico com
o conjunto arquitetôn1co· do __ Centro Históricó-de Salvador,
que acaba de ser restaurado.
COMPARECEM MAIS OS SKS. SENADORES:

Albano Franco _ Almir Gabriel _ Antônio Mariz _ Aureo
~e~o _ Carlos Patrocínio _ Henrique Almeida _ Irapuan Costa

Juruor _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho _José Samey _ Luiz Alberto Oliveira Marc~
Maciel_ Moisés Abrão Ronan Tito.
--~·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}"'- Não há mais
oradores inscritos.

.. ~~d~ :rl}ais hav~~d_9_;t: tra):ar, _3; I;'r~sidê~çia _~ai ~}~1cerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária ~amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

.

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 46. DE 1993
~ (Eqt regim'e de urgê~Çia nos t~rmos-do art. 336, c, do
'-- -- -----RegimchhtO fntemo
~ ·
-'·_
votação, em tu'rno ú~ÚcO; do ·P~~jeto d_~ ·Resol~ção ~~
46, de 1993 (apresentado comO conclusão de Par_ec.er: proferido
em Plenário, Relator: Senador Bello Parga, em substituição
à Comissão de Assuntos Económicos). que ~1,1tori'za .o Oo.-.-"
vemo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito
junto à .Financiadora de Estudos e Projetes ;- FINEP. nO
valor de dezenove bilhões, setecentos e setent<\.e seis m,ilhões)
oitocentos e quatro mil, treZentos e dez'oitO cruzeiros e· cinqüétita- e- trêS centavOs,. para finan'cianieritO do Projeto Programa de Conso.lidação do Sistema Rodoviário do Maranhão.
- 2_..:REQUÍ:l!UMENTO
515, DE 1993.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
... _ , Regimento Interno)
·
· ·

N•

Votação·, em turnÔ único~ do RequerimentO n~-515, de 1993;
do Senador César Dias, solicita_ndo; nos termos do art. 58
da Constituição Federal, in fine, combinado com o·s ·arts. 71
e'14-, a; e 78 do Regimento Interno, ·a criaç-ão--de uma Comissão
Especial, composta de 9 Membros titulares e5 Suplentes, para,
no prazo de 90 dias, estudar a problemática .vinculada ao
Programei Calha Norte.
·
-'3-

.

REQUERIMENTO.N• 503, DE J993
.. VotaÇão, em turno único, ~do Req~erimeÕio. n" $03, de
1993-1 do _Senador Irapuan Costa Júnior, solicitando, nos termos. regimenta_is~ _que, sóbre_.o, Projeto. de Lei .da Câmara ·
n• 50, de 1993 (n' 1.396/91, na Casa de origem), que exclui
a Empresa Brasileira de Aeronáutica SIA - EMBRAER,
da abrangência da Lei n• 8.031, de 12 de. abril de 1990, que
criou o Programa Nacional de Desestati.zação, além da Comissão constante -do despacho inicial, seja ouvida, também, a
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
.

~

4;_

.

. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• l7,de 1991 · '
.
Votação, eÍn. Pn~eiro turD.o, da .P:r;oposta de Emenda
fi Cc;>nstituição_ n~ 1~-· de 1991, de autoria do Senador Pedro
Simon e Qutros senadores~ que dá nova redação ao inciso
II do art. 40 da Constituição Federal.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 26, de 1993 (n' 2.460191, na Casa de origem), que dá nova
redaçáo ao artigo 206 do Decreto.-Lei n•2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal, tendo
...:... Parecer favorável, sob n" 142, de 1993, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(LevantaMse a sessão às 16 horas e 20 minútós.)
16' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DIRETORA REALIZADA EM I' DE JUNHO DE. 1993
Às doze horas e quinze minutos do dia primeiro _de junho
de mil novecentos e noventa·e três, re4ne~se a Co_missão Diretora do Senado Federal, na Sala de ReuniõeS da Presidência,
com a presença dos ExcelentísSimo-s ·senhores Senadores

Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues Primeiro
Vice-Presidente; Levy Dias; Segundo Vice-Presidente; Júlio
Oimpos, Primeiro secretáriO; Nabor Júnior, Segundo Seéretári"o; Júnia Marise, Terceira SecretáriO e- Nelson Wedekin,

Qua:rto SeCretáriO.
-O Senhor Presidente dá início aOs ttabalhos e submete
aos presentes os seguintes assuntos:
a) Requerimentos n'' 478,4%, 498,504, 5'10, 557,
·
'· ·
588, 612, 616, 695 e 861, de 1992. . Após exame, decide a Comissão Diret6ra·conSi--·
derar prejudicada a tramitação desse:s requerimentos;
b) Requerimentos n' 223, de 1993, do Senhor Senador Valmir Cainpelo, no qual soliçita a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do artigo. de autoria
do escritor Geraldo Mello Mourão, publicado no jornal
O Povo de Fortaleza (CE), intitulado "0 preconceito
contra o Nordeste",
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria..Qeral da Mesa, para as
devidas providências;
c) Requerimento n' 261, de 1993, do Senhor Senador Marco Maciel, no qual solicita ·a transcriÇáo, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do Professor Antônio, Augusto Cançado Trindade, publicado
na Folba de S. Paulo edição de 15-3-93..
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
encaminha à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas
providências;
·
d) Requerimento n' 338, de 1993, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, no qual solicita a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da entrevista feita com
o Senhor Senador Esperidião Amin, publicada no Correio Braziüense, na edição de 12-4-93, sob o tema .. Governo empurra o PPR para a oposição".
Após exame, os presente aprovam a matéria e
a encaminhará à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências; -------- ·
e) Requerimento n~" 340, de 1993, do Senhor Senador Odacir Soares, no ·qual solicita:· ã-tranSCfíçãO, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do exPresidente Fernando Collor de Mello, intitulado "Quero justiça".
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminha à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
O Requerimento n''35!, de 1993, do Senhor Senador Odacir Soares, no qual solicita a transCrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do exPresidente Fernando Collor de Mello, intitulado
"Volksempfíndem", publicado na Folha de S~ Paulo,
edição de 11-4-93.
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Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminhará à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências;
g) Requerimento n•444, de 1993, do Senhor Senador Luiz Alberto Oliveira, no qual solicita a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota oficial expe- ·dida pelos presidentes da Associação dos Magistrados
do Paraná e da Associação dos Magistrados Brasileiros,
~ntitulada "A democracia em perigo" e publicada no
JOrnal Gazeta do Povo edição de 4-5-93.
·
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências;
h) Requerimento n' 463, de 1993, do Senhor Senador Cid Sãbólã de Carvalho, no qual solicita seja reiterado o Requerimento de Informações n 9 253/93., com
resposta por parte do Ministério da Fazenda sobre o
certificado _de auditoria que originou o Relatório no:>
281!91, em virtude_ de ter sido considerada evasiva a
resposta do Senhor Ministro daquela Pasta.
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências;
i) Requerimento n!' 464, de 1993, do Senhor Senador Cid Sabóia de Carvalho, no qual solicita seja reiterado o Requerimento de Informações n9 253/93, com
resposta do Ministério da Agricultura sobre o certificado de auditoria que originou o Relatório n" 281191,
em virtude de ter sido considerada evasiva a resposta
do Senhor Ministro daquela Pasta.
Após_ exame, os presentes aprovam a matéria e
- a encaminham à Secretaria-Gerar da Mesa, para as
devidas providências;
j) Requerimento no 479, de 1993, do Senhor Senador ~are~ Maciel, no qual solicita a tranScriÇ3.o nos
Anats do_ Senado Federal, dos discursos dos Ministros
Fr~ncisc? Rezek e Luiz Octávio Gallotti, quando d3
cenm.óma de posse deste último na Presidência do Su~
premo Tribunal Federal e do Ministro Paulo Brossard
na Vire-Presidência ocorrida em 12-5-93.
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Gerai da Mesa, para as
devidas providências;
-

k) Requerimento n~438, de 1993, do Senhor Senador José Paulo Bisai, no qual solicita ao Senhor Ministro da Justiça infOrmaçõ-es ·atinentes à remuneração
dos cargos ou empregos de provimento efetivo da ProCUtãdoria-Geral da Repúblia e da Polícia Federal.
Após exame, os presentes aprovam a ·matéria e
· · a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providênc.ias;
I) Requerimento no 484, de 1993, do Senhor Senador José Paulo Bisai, no qual SOlicita ao Senhor Ministro da Fazenda informações atinentes à remuneração
dos cargos ou empregos de provimento efetivo da Secretaria da Receita Federal, do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil e da Caixa Económica Federal.
Após exame, os pre·sentes aprovam a· matéria e
a encaminham à Secretaria:.Geral da Mesa, para as
devidas providências.
- -- m) Requerimento n' 485, de 1993, do Senhor Se,
nadar Nelson Wedekin, no qual solicita ao Senhor Mi-
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nistro das Comunicações informações atineÍltes às possíveis irregularidades da Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa de Santa Catarina TV Caracol.
Após exame, Os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências.
n) Requerimento n'489, de 1993, do Senhor Senador Júlio Campos, na qual solicita ao Senhor Ministro
da Saútle informações atinentes aO teSte para detecção
do vírus HTLV em bancos de sangue.
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências;
o) Requerimenttfn' 491, de 1993, do Senhor Senador Gilberto Miranda, no qual solicita ao Senhor Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo cópia do
ofício expedido pelo Senhor Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Industrial. datado de 8-12-92 e encaminhado à Secretaiia:_da Receita Federal do Ministério
da Fazenda.
Após debates, os presentes encaminham a matéria
à Consultaria-Geral para exame e pal:"~cer;
_ ~
p) Requerimento n' 493, de 1993, do Senhor Senador Aureo Mello, no qual solicita ao Senhor Ministro
da Saüde informações sobre a veracidade da notícia
referente à extinção da Fundação Nacional da Saúde,
abrangendo diretamente a FSESP e a SUCAM.
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da _Mesa, para as
devidas providências.
q) Requerimento n' 494, de 1993, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, no qual solicita a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da matéria intitulada
"Separatismo: uma barbárie".
Após exame, os presentes aprovam ã matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Me_sa para as
devidas providências.
r) Requerimento n' 500, de 1993, do Senhor Senador Esperidião Amin, do qual solicita ao Senhor Ministro das Comunicações cópia da entrevista concedida
pela Senhora Luíza Erundina no programa '~ebe Ca~
margo", transmitido pelo Sistema Brasileiro de Televisão, no dia 25~5-93.
Após exame, os presentes aprovam a matéria e
a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as
devidas providências.
s) Requerimento do Senhor SenaQoi_ Oi:rceu Carneiro, sobre a Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria n"' 1, de 1993, do Senhor Presidente.
O assunto é remetido ao exame da ConsultariaGeral, para a emissão de Parecer.
t) Expediente do Senhor Presidente da Casa de
Pernambuco, por meio do qual solicita_a impressão
pelo Cegraf da obra '"Euclides da Cunha - Canudos
e Inéditos''.
.
.
Após exame, a Comissão decide solicitar a_o Cegraf
orçamento com vistas à publicação da Obra.
u) Processos n• 006.451192-6 e 006.901/93-0, pelos
quais a Assefe solicita melh9ria nas sua~ instalações
operaciOnais e uma vistoria pela Subsecretaria de Engenharia na obra já realizada e nas instalações elétricas
da Creche/Assefe.
7

Junho del993 _

É designado o Senhor_ Primeiro Secretário pára
relatar a matéria.
v) Proce_ssos. n"' .007.481/92,6 e- 009.797/93-9; que
tratam de licitação com vistas à cOntratação de empresa
para fornecimento de passagens aéreas, e de minuta
de Cóntrato de fotn.ecimento de transpOrtes aéreos, pro·
posta pela Varig.
É designado o Senhor Segundo Secretário para
relatar a matéria:.
w) Processo n"' 005.640/93-8, que trata de solici..;
taçlO' do servidor Ricardo Vargas da atualização monetária do ressarcimento de todas as vantagens a que
---=-'Jaz ·jUs, por·ocasiãó de sua· reintegração liesta Casa
(Ato do Presidente n' 44, de 1993), bem como do seu
· re.põ-siciomim:ê"nto no ·Padrão V da ·classe Especial da
mesma categoria funcftmal (Ato n9 28, de 1992, da
Comissão DiretoraJ.

-É-desjgnadp Q Senhor QuartO:~eCretário para relaa mat~ti_a.
A·seguir; o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
SegUndo Vice-Presidente,· que apresenta parecer contrário à
prorrogação do pagamento da ajuda de custo para a permanência da Senhora Vera Gomes Pinto, dependente do servidor
Sebastião da Conteição Carvalho, na cidade de São Paulo,
onde aguarda cirurgia para transplante_ do_ coração.
, .-------,-Os pre"Sentes decidem adiar a votação da matéria.
O Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor Primeiro
Secretário, que, antes de expor suas matérias, encaminha ao
conhecimento dos senhores membros da Comissão Diretora
anteprojetos de resolução que ti-atam dos planos de carreira
dos servidores do CEGRAF e do PRODASEN. Após os esclarecimentos preliminares prestados a respeito, a ComisSão decide encaminhar os anteprojetos à DiretOra da Secretaria Admi~
nistrativa sugerindo o s-eu exame, em conjunto com os Diretores Executivos dos dois Órgãos Supervisionados, após o
que, o assunto deverá voltar à consideração da Comissão DiTetora.·
Após a exposiÇão, o Senhor Primeiro SeCretário apresen~a as seguintes matérias:
_.a) Processo ·n"' 008,1_56/93-0, qtie_tiai:8: de solicitação da apuração da denúncia feita nO foinal Tribuna
dã. Imprensa, edições--de 24 e 25 de abnT p.p., quanto
ª- ªposenta:doria do servidor Luiz Renato Vieira.
É aprovada a sugestão do Senhor Pii.Ineiio Vice. "· Presidente, para que seja ouvida a Consultoria-Geral
____quanto_ aos procedimen-tos·-~ s-eiem observados pelo
Senado Federal.
b) Parecer favorável ao Processo n' 007.957/93-9,
que trata de solicitação-de traDsfei"ência tiara a repre·sentãção· do senado Fedeiál nó RiO dtJ3.neirO do servidor _SilviO LuiS .o:àmi~ Rapos·o-, Técnico Legislativo
- Area de Segurança.
. o~ pr~§~1_1tes! ~póS exame, aprovam·o-parecer.
..... ~) Parecer contráriO ao Processo n 9 004.410/92-0,
que trata- de s-ólíd.iação -a·o serVidor José Ribamar Teixeira Lm;_ e outros com vistas ..à e"iti~ção do Pecúlio
dos Servídores do Senado Federal.
. Os preSerites, após ex3mê~~~-apt-ova.nl·o parecer.
d) Parecer favorável_ ao Processo il9 008.159/93-9,
no qual .a CooperatiVa Habitacional dos SerVidores do
Senado Federal solicita seja-fiPn3do convênio com a
t~r
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SHIS, para a distribuiçãO de lotes semi-urbanizados
aos servidores desta Casa, salientando, .ainda, que a
Consulto ria deverá analisar os termos do convênio que
vier a ser proposto._
Os presentes, após exame, aprovam o parecer.
e) Parecer aos Processos n 95 015.771190-3,
015.772/90-0, O15.773/90-6, 015.77 4/90-2 e
015.775/90-9, que tratam do desaparecimento_constatado em 1987 de alguns móveis do património do Senado Federal, que se encontravam tombados em residências _oficiais dos Senhores Senadores Gabriel Hermes,
Enéas Farias, Heh::ídio Nunes, Altevir Leal e Raimundo Parente, propondo que se considere como _desaparecidos os bens referidos e que seja autorizada a sua
baixa no património desta Casa.
Os presentes, após exame, aprovam o parecer.
I) Processo n'010.047/93-0, em que o Senador Hugo Napoleão solicita o pagamento da diferença de despesas médicas referentes à cirurgia a· <itie· se- submeteu
sua esposa Leda Maria Chaves Napoleão Rego.
Os presente_s, após debate.s, aprovam a solicitação.
g) Processo n' 009:080/93-7, no qual a Associação
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dos Diplomados da Escola Superior de Guerra solicita
a cessão do Auditório Petrônio Portel_lª' para a realização da sessãp- solene de encerramento do _XXII Ciclo
de Estudos sobre Política e E;straté,iica.Os presentes: após exame, autorizam a solicitação.
h) Processo n' 009.113/93-2, no qual o Ministério
da Educação e do Desporto solicita a cessão do Auditório Petrônio Portella para a realização do Fórum Internacional sobre "Excelência na Educação: O Desafio
da Qualidade Total".
Os presentes, após exame, autorizam a solicitação.
i) Proposta de Ato que suprime o § 7" ao art.
100 do Ato da Comissão Diretora n' 31, de 1987.
Os presentes, apóS exame, assinam o respectivo
Ato que, depois de assinado, vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às treze horas e vinte minutos, pelo
qu~ eu, Manoel Vil_ela 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. 1" de junho de 1993.- Senador Humberto Luceoa,_Presidente .

.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-Projeto de Lei da Câmara n' 107, de 1993 (n' ·
2.375/91, na Casa de origem), que disj)õe sobre a exigênda
de Certificado de Regularidade Social- ÇRS, nos casos
1.1-ABERTURA
que_especifica.
1.2-EXPEDIENTE
1.2.3 - Parecer
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
RefÚentes às seguintes matérias:
- N' 207, de 1993 (n' 304/93, na origem), de agradeciProjetes de Lei da Câmara n' 156, de 1992 (n' 1.670/89,
mento de comunicações._
_
_
_.
- N' 208, de 1293 (n' 3021<13, na origem); de 7 do- riá Casã de origem), que .. dispõe sobre Partidos Políticos,
regulamenta, os arts. 17 e 14, § 39 , inciso V~ da Constituição
corrente, solicitando_a retirada do Projefo de Lei da Câma·
Federãl",
e, Substitutivo ao Projeto. de Lei do Senado
ra n' 51, de 1990 (n' 4.415/84~ na Casa de origem), que
n~ 243, de 1991 que "altera dispositivos da Lei n~ 5.682,
acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n" 5.540, de_ 28
de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Polítide novembro de 1968, e parágrafo único ac( ari. fó. da
cos; Projetes de Lei do Senado n 9 268, de 1991,--que "ieviLei n' 5.692, de 11 de agosto de 1971, alterada pela Lei
gõra os arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei n' 5.682, de 21 de
n' 7.044, de 18 de outubro de 1982.
·· : ··~-- • ·
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que
1.2.2- Ofícios do 19 Secretário da Câmara dos Depudispõem sobre perda do mandato por infidelidade partidátados
.· .
.
.
..
.
ria";
Projeto de Lei do Senado n 9 6, de 1992,'que "introduz
-No 201193, comunicando a rejeição do Projeto de
alterações
nà Legislação Eleitoral e dá outras providênLei do Senado n' 253/91 (n' 2.476/92, naquela Casa), que
cias';; Proje~O de Lei do Senado n\' 130, de 1992, que_ ~'dii
dispõe sobre. a fixação dos valores das anuid_ad_e~, ta_~as
põe sobre o financiamento dos-partidos políticos e dá outras
e multas devidas aos órgãos· fiscaliza-dOres do exercício proproVid~ncias".
fissiõiiãl e dá outras providêncías..
.~.2.4-- R~q':lerim~ntos
Encaminhando à revisão do Senado autóg;afoi- dos
segulntes projetas:
- N' 548, de 1993, de autoria do Senador Magno
-Projeto de Leida Câmara n' 103, de 1993_(n' 553191,
Bacelar, solicitando ao Presidente do. Tribunal de Contas
na Casa de origem), que· isertta do pagainento anual· da
da União ..._ TCU, infOrmaÇões que ffienciona. Aprovado.
taxa de inscrição- prevista nO Decreto-Lei n~ 221, de 28
-----.. N9 549, de 1993, de autoria do Senador Lourival
de fevereiro-de 1976, as embarcações de pesca de até 10
Baptista. solicitando a _transcrição, nos··Anais do Senadõ,
(dez) metros de comprimento.
·
de matéria veiculada no jornal A Tarde, da Bahia, intitu-Projeto de Lei da C_âmara n' 104, de 1993 (n'904191,
lada Mestre Miguel, em 31 de maio de 1993, de autoria
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao
de Virgflio Motta Leal Jr.
art. 161 do Código de Processo Civil;
- N 9 550, de 1993, de autoria do Senador Raimundo ·
-Projeto de Le~ da Câmara_ n~_ 105, de 199:3 (n~
Lira, solicitando licença para ausentar-se dos ttabalhos des1.023/91, na Casa de origem), que_ atualiza o valor da penta Casa, durante os dias 8 e 9 do corrente. Aprovado.
são vitalícia concedida pela Lei n~ 3.597, de 29 de julho
1.2.5 - Comunicação da Prl!sidência
de 1959, à viúva do ex-Deputado Sílvio Sansoo, Sr' Albina
Clementina Frascalossi Sanson;
-Recebimento da Mensagem n' 209, de 1993 (n'
-Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1993 (n'
303/93, na origem). de 7 do corrente, através da qual o
2.689/92, na Casa de origem), que altera dispositivos ao
Serihor PreSidente da República encaminha _cópias dos instrumentos contratuais relativos aos acordos bilaterais celeCódigo de Processo Civil, relativos à liqüid3ção de sentença;
brados, no âmbito· do Clube de Paris, entre o Governo
1- ATA DA 110• SESSÃO, EM 8 DE

1993
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EXPEDIENTE
CI!NTI\0 OIIÁflcp DO SI!NADO PEDUAL

DIÃRIO DO CXIIIOJU!IK) IIACIOIIAL

MNIOEL VlLEU\. DE MAGALHÁES
Oire101.0U&.I do Seudo Pe4en.l
. AÜACIEL DA SILVA MAlA
Diretor P..cauwo
CAIILUS HOMERO VIEIRA SINA
Oirc101 Adaiailtntrtta

ASSINAT\JIIAS
~ral -·····-··-····~···-·-----...._,, _ _M_M.---.--

l.t.;IZ c:AJU.aõ BASIOS

Cri 70.000.00

Dftwlad•-•
~l.ORIAN

AUGUSIU CXIUllNHO loiAORUGA

Diretar Adju10

da República Federativa do Brasil e os Gov_ernos da_Austria, Espanha C Bélgica, prevendo o reescalOJlBillento d_a_
·.dívida brasilcir;:tjunto àqueles Governos.
~ ~ 1.2.6- Apreciação de matéria
- Requerinl.crito on 546, de 1993,lido em sessão_anterior. Aprovado.
-

1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso

·por

pronunciado pelo Senador Ã.lbaOo Franco,
ocã.slão da
Organização Internacional do Trabalho.

80~ Conferência da

SENADOR VALMIR CÁMPELO ~Envio, para
análise do Congresso Nacional, do Tratado de Biodiver-

sidade assinado oa Eco-92.

SENADOR NELSON CARNEIRO-=-' Falecimento
da_ mercador de livros Carlos Ribeiro.

·

SENADOR JRAPUAN .COSTA. JUNIOR -

Des-

mentido de _que S. E:l'~ teria sido cqnyida_9o_ para exercer
o cargo de ministr_o extraQrcJ\náriQ da indústria farmacêutica.

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA -Falta de plano de governo do Presidente Itarna_r Franco.

~

de Lei Complementar n' 56, de 1993, que dispõe sobre
a cobrança de juros pelas entidades que atuarn segundo
do Sistema Ffnanceíro de_HabiJação.

_~_aS re~ras

1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 515, de 1993, do Senador César Dias,
solicitando_ a criação de uma CóJI1iS:~0 7 Especial, composta
de nove_memb~os titul4res e cinco s_~:~plentes. para, no prazo
de 90 dias, estudar a problemática -vinculada ao Programa

Calha Norte.

Aprov~do,

Requerimento n" _503, de 1993. do Senador lrapuan
Costa Júnior, solicita!ldo, nos termos regiment~fs, que,
sóbre o Projeto de Lei da Câm~ra n' 50, de 1993 (n'
1.396/91, na CaSa de origem), que exclui a EmpreSa B-faslw
~eira de Aeronautica S/A Embraer, da abrangência da
·Lern' 8.031, de 12 de; abril de 1990,. que criou o Programa
N acioilal de Desestatizaçã9, além da Comissão cOriStªnte
·do despacho inicial, sejà ouvida, também, a de Relações
Exteriores e Defesa Nacional~ Retirado, nos termos do
Requerimento n' 553/93.

SENADOR JOÃO CALMO_l\l.-- Inauguração da bi-

_ · Proj'eto de Lei da éãmara !1''26, de 1993 (n' 2.460/91,

blioteca Odorico .Tavarc.1s, na Ataçlemla Q.e Letras da Bahia. Homenagem póst1}-ma ao jornalista Odorico Tãvares.

"Uecre\O;Lei Íi' 2.848, de 7 de de;zemhro de 1940 c::_ Código

SENADOR JOSE SARNEY -:-Solidariedade ao povo de Timor Leste. TranscriçãQ nos Anais do Seno;~.do Fede~
ral do documento publicado pela ConiiSSãO para d'SbTreitos
do Povo Maubere.

1.2.8 - Comunicações da P~dê~c'ª
-Deferimento do Re~urso n 9 2, de 1993, interposto
no prazo regimental, no sentido de que o Projeto de Lei
da Câroara __n~ 19, de 1993,__ que "retira da incidência 4o
Imposto_ de Renda bcnefícíos_ percebid.O.s, por deficientes
mentais", prossiga a sua tramitação e"abe_.~;tura d~_prazo
para oferecimento de emendas ao mesmo.
--Abertura de praZo~ p3ra apresentação de emencl.as
aos l'rojeto~ de 1.-.ei. da Cãmara n' 156, de 1992; 243 e
268, de 1991; e 6 e 130, de 1992, que"trimfftam em conjunto,
lidos anteriormente.
1.2.9- Requerimento
-N 9 551, de 1993~ de autoria da ~n_acl:ora Marlu~e
Pinto, solicitando a in_clusão~_ém 0~4em do Dia, do Proje~

~~ Cas_a _de origem), que dá novã rectaçáo

âo ait.

2Q6 do

Penal. Aprovado o projeto, sendo rejeitado -o disPOSitivo
õos t<;rmo~ do-R~querimento n'? 554/93, tendo
·u-sadO -dã palavr-a Os -Srs. Iram Saraiva, Jo~é Paulo Bisol
~ Çi9. S3;bója de c~ª"lho .. A; Cõmiss~o I?.ir~tor~ para a
redação filial.
-· ~- ·- ·
·
=d~staqtdo,

Projeto de Resolução n'? 46, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado Qo Maranhão ~ contratar operação
de crédito junto à Financiadora de Estu9.os e ProjetOs -...:.:._
FINEP, no valor de deze,nqve bilhões, setecentos e setenta
e seis milhões, oitocentOs e quatro mil, trezentos e dezoito
cruzeiros e cinqüenta e três centãVoS, para financiamento
do Projeto Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário _do Mara~~ão. _'Votação adiada por falta de quorum,
após usarem da palavra os Srs. Ronan Tito, J utahy Magalhães, Bello Parga e Magno Bacelar.
Proposta de Emenda à ConstituiÇão n~ 17, de 1991,
que dá nova redação ao inciso II do art. llO da Const_itu,i_ção

f'ederaL Votação adiada por falta de quorum.
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1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES --A quéstão

8- COMPOSIÇÃO DAS COMiSSÕES PERMA-

do aperfeiçOamento do processo orçamentário no Brasil.

SENADOR NEY MARANHÃO - Endosso à nomeação do Dr. Nury Andraus para o cargo de Ministro
da Agricultura. Defesa do projeto, de sua autoria, que
trata do crédito rural com equivalência-Pi"õduto._
SENADOR ÁUREO MELLO :__Repúdio ao movimento separatista no Sul do País.

1.3.2 - Comunicação da PreSidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e _35 minutos, _corri Ordem do l)ia que
designa.
- -

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 111' SESSÃO, EM 8 DE .JUNHO DE-1993
2.1 -ABERTURA
2.2.1-EXPEDIENTE
2.2.2- Requerimento
- N• 555, de 1993, de urgência, para

SUMÁRIO DA ATA DA 90• SESSÃO,---,
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1993

RET/F/CAÇÓE$
Na publicação do Sumário, feita no D"CN Seção II, de 18 de maio de 1993, na página h" 4.447;--1" coluna,
Onde se lê:
_ --·

1-ATADAS90•SESSÃO. EM 17DEMAJODE 1993
Leia-se:

l-ATA DA 90" SESSÃO. EM 17 DE MAIO
DE 1993
Nas mesmas página e coluna, no item _1.2.3 Ofícios do

t~

Secretário da Câmara dos D_eputados,

Onde se lê:

·

Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Le-

o Ofício n• S-42, ·

de 1993, que solicita a- retificação- da ReSolução n? 5/93,

do Senado Federal.

·

2.2.3 - Comunicação da Presidência
Recebimento do Ofício n 9 1.473/93, de 8 do corrente,
da Secretaria do Tesouro Nacional, encaminhando documentação referente as_ despesas relativas aos contratos de
regularização dos juros devidos pela União, em 1989/90.

2.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Pesquisa divulgada na Folha de S. Paulo, do último domingo, mostrando o crescimento das intenções de voto em Lula, para
Presidente da República.

2.3-0RDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 28,
de 1992, que estabelece as hipóteses 'e- condições em que
o Poder Público _dará assistência aos herdeiros e dependentes carep.tes de pessoas ~itimad~!) por -crime doloso.

Aprovada. A Câmara dos Deputados.
2.3.1 -

NENTES

Apreciação de matéria

-Requerimento n' 555/93, lido no Expediente da pre-

gislativo n' 23, de 1983 ...
Leia-se:
Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Le-

gislativo n• 24, de 1993 ...
Nas mesmas página, coluna e item,
Onde se lê:
Substitutivo do S_enado ao Projeto de_ Lei da

Câmara n• 19, de 1991 (n• 3.903193, óa Casa de o ri'
gem), ...
Leia-se:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da

Câmara n' 19. de 1991 (n' 3.903/89, na Casa de origem), ...
SUMÁRIO DA ATA DA 92• SESSÃO,
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1993

RET/F/CAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN Seção II, de 20 de maio de 1993, na página 4.527,
1~ coluna, no iterri 1.2.13- Apreciação de matérias,
Onde se lê:
- Requerimentos nõ"õ 469 e 4n, de 1993,. ~·
Leia-se:

-Requerimentos n• 469 a 472, de

1993,~.

sente sessão. Aprovado.

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

2.4- ENCERRAMENTO
3- RETlFICAÇÃO
-Ata da 90• Sessão, realizada em 17-5-93.
4- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 348-e 349, de 1993
5- ATOS DO DlRETOR-GERAL
N" 7 a 11, de 1993
6- MESA DlRETORA

SUMÁRIO DA ATA DA 93' SESSÃO,
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 1993
RET/FICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no OCN Seçâo II, de 20 de maio de 1993, na página n' 4.528,
1• coluna, no item 2.3- ORDEM DO DIA,-- Onde se lê:

... Projetos de Lei do Senador n• 28/91, ....
Leia-se:

... Projetes de Lei do Senado n• 268191, ...
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Ata da 110a Sessão, em 8 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

CaSa), de autoria -cto Senador Teotôriio Vilela Filhó, qUe dispõe sobre a fixação dos valores das anuidades. taxas e multas
devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e
dá outras providências..
--

Affonso Camargo _ Albano !'ranco _ Álv'l'"" Pacheco_ Anlir ,
EncaminhandO -a reviSdo do Senado Fedl?rti(aUtógrafoS
Lando _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ César
- dos seguintes projetas:
Dias _ Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ Divaldo..Suruagy _
. PROJETO DE LIÚ DA CÃMARA N• 103, DE 1_993
Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares _Epitácio cafeteira _Fran_cisco
(n• 553/91, na c..,._~': orãJ;em)
·
Rollerilberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Carnata _ Gilberto
Miranda _ Guilh~J'IDe Palmeira _ Henrique Almeida _ Irapuan
Isenta do pagamento anual da taxa de inscrição
prevista J:tO Decreto-Lei n~ 221, de 28 de fevereiro de
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _João França_
1967, as embarcações de pesca de até 10 (dez) metros
Jonas Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José Richa _ Júnia Marise ,
de comprime~to.
_ ~voisier Maia ___ Lourival Baptista _ Magno Bacelar __ Marco
Maciel Marluce PintO- _ Mauro Benevides _ MOisés Abrão _
O Congresso Nacional dec_re_ii:
Art. 19 FiC:a isenta do pagamento anual da taxa de insNelson Carneiro _ Ney Maranhão _ RachidSaldanha Derzi _ ,
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Teotónio Vilela Filho _ V almir ,, -criçãO prevista no art: 69 do DeCreto-Lei n 9 -221~ di 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei ns- 2.467, de J9
Campelo.
de setembro de 1988,-toda embarcação, naCional ou -estrangeira, de até 10 (dez) metros de comprimento-, destinada à
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rogrigues)---: A lista de
pesca.
presençà acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha~
Art. 2• Esta l~i entra em vigor na d1).ta _de sua. publivendo número regimental, declaro aberta a sessão.
cação.
Sob a proteção de Deus,_iniciamos nOSsos-trabalhos.
Art. 39 ·Revogam-se as disposições em CoO.trãiio.
O Sr. l 9 _Secretário procederá à leitura do Expediente.
LEGISLAÇÃO CITADA
É lido o seguinte
DECRETO'LEI N• 2.467,
EXPEDIENTE
DE 1• DE SETEMBRO DE 1988
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicações:
N• 207, de 1993 (n' 304/93, na origem), de 7 do corrente,
referente à promulgação da matéria constante da Mensagem
SM n• 96, de 1993.
MENSAGEM N• 208, DE 1993
(N• 302/93, na origem)
Senhores Membros do Congresso· Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de
Lei n• 51, de 1990 (n' 4.415/84 na CâmaraâosDeputados),
que "acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n9 5.540, de 28
de novembro de 1968, e parágrafO úriiCõ--do art. 16 da Lei
n• 5.692, de 11 de agosto de 1971, alterada pela Lei n' 7.044,
de 18 de outubro de 1982", enviada à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n9 346, de 1984.
Brasília, 7 de junho <!e 1993. -Itamar Franco.·

Será incluída em Ordem do Dia.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA
DOS DEPI.JTADOS
N~>

201/93, de 4 do coirente, comunicando a rejeição do
Projeto de Lei do Senado n• 253, de 1991 (n• 2.476/92, naquela

Art. 19 Os aíSpOsítivos ·al5aiXO, dó Decreto-Lei n9 221,
de 28 de f_evereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte
redação: --

"Art. 69 Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca, além do cumprimerito
das exigências das_ autoridades marítimas, deverá ser
í_nscrita na Superintendência do DeSenvOiViniê.nto da
Pes·ca-Sudepe, mediante pagamento anual de taxa variável conforme o comprimento total da embarcação,
no valor correspondente a:
I -até 8m - is~nto;
II - acima de 8m a_!~_ ~ ~m - 5 -qTN;

-(A Comissão-de Assuntos Económicos~)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 104, DE 1993
(n~ 904/91, na Ct!sa de orige~)
Acrescenta parágrafo único a<> art. 161 do Código
de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• o· art. 161 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro
de 1973- Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescido
- --do s~guinte parágrafo único: "Art. 161. "....................... : ....................... .
Parágrafo ún:íco. Não se compreendem nas disposições deste artigo breves alegações manuscritas -ou
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requerimentos que, medíante termo de vista, a parte.

por bastante procurad~r. escreve··nos -autos, no interesse da causa."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'! - Revogam-se as d!sposições em contrário.
LEG!SLAÇAO C!TADA
LEI N" 5.869, DE 11 DE.JANEIRO DE 1973

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

.... •·.
~

~- ~.:..-;;;;-;;-.;-_-.;:,;:~-- ;

..... ....... ; .....-; ·- .
-

~.

~; -.;: --

TITULO II
DaS P&l'tes e dos Procuradores

.............................. ·-"··"'.

-· ......... _..

........;....,..~~

.-..-.......... .-.............. ' ... .

CAPÍTULO II
Dos Deveres das ParteS dos seus Procuradores
SEÇÃO I
Dos Deveres

·..... A;t.·. 'iS'.... ~- d~f~~~ ·;~·p~~Í~~.~. ~~~~; ~d·;~~;;_,:io~-~~pre~;~expressões injuriosas aos escrita-s· apre_s-êhtàdos ao processo,
babendo ao juiz. de ofício ao requerimento do ofendido mandar riscá-las.
Parágrafo único. Quando as expressões injuriosas fo. rem proferidas em defesa oral o juiz advertirá o advogado
que não as use sob pena de lhe ser cassada a palabra.
TÍTULO VI
.
Dos Atos Processuais
CAPITULO I
Da forma dos Atos Processuais
Uegível

Dos Atos Processuais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;~--; .-.- .7.-.~

.

Parágrafo único. Cf;tbe fora Ordem representar, em juíe fora-dele, os interesses gerais da classe dos advogados
e os individuais relacionados com o exercício da profissão.

ZO

··· ·············--------·--·-·c;,:i>í:rüi:civi'··---····-----·'···"·--··-no CoDSeihO Federal:
' ' • • • • • • • ,-. " • ' '.-A-." "• • ' ...-,;,. " ; •• ; '-,;: -'l'~'• • •; • • • .C • ~ • ~ -,. • • .-" • .-, • • • ;, ..o-;:-;-. • • •" •

Art. 18.

Compete ao Conselho Federal.

II - colobrar com os Poderes 1udiciário, Legislativo e
Executivo no estudo dos problemas das profissões de advogado e seu exercício. propondo as medidas adequadas à sua
solução:

Institui o _Código de Processo Civil.

. . .. ...... .. ......... ....·...... .,
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~---·· . . . . . . . . . . . . . . :.:••••• ~. . . . . ~--~ •••

SEÇÃO II
Dos Aios da Parte

...... ;,:;;:-161: ...e.d~~;;~-- -- '.o::::............. ' ,,,;c,cw_' _, "" :o;, ....
............... -·· ........ ·---~ .. .:õ·-~~ •••• -....::.. ~;,.·.. · - •• ·.: .. •:.:: ...... __}!;_,.~~ ; ••
•••••••••••···•--••••-··••••oo•••••-; ••.••••• ~J~· •. ~,d.l.:;';,<,-~;\i~lL~----::::.---:...

LEI N' 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil.
TÍTULO!
Da Ordem dos Advogados do Brasil
CAPÍTULO!
Dos fins, organização e Património

Art. 1• A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo
art. 17 do Decreto n' 19.408, de 18 de novembro de 1930,
com personalidade jurídica e forma federativa, é o órgão de
seleçã.o disciplinar à defesa da classe dos advogados em toda
a República (art. 139).

o o o o

~T~o

o o o o O o . -. . .

o~--~·

O. o o Õ O o ooo

~···o

o o O Oo

o~

o o o o O o o " o ; o o O O.-, o . , - , o O O O o o o o O O o O

... ~~:-; ..........: ••• l .• : . . . . . - . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . .-......-... .' ...... ~ ..... .

(A Comissão de Con_sritujçào, Ju~t_!__ça e Cidadania.)
PROJETO DE LEIDA CÁMARA N' lOS, DE 1993
(n' 1.023/91, na Casa de origem)
Atualiza o valor da pensão vitalída concedida pela
Lei n' 3.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-Deputado Silvio Sanson, Sra. Albina Clementina Frascalossi
Sanson.

·

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1• É atualizada para Cr$1.330.241,00 (um milhão,
trezentos e trinta mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros)
a pensão vitalícia concedida pela Lei n9 3.597, C:fe 29 de julho
de 1959, à Sra. Albina Clementina Frascalossi Sanson.
Parágrafo único. A pensão será reajustada nos mesmos
índices e nos mesmos meses das demais pensões especiais.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ..
Art, 39 Revogam-se as disposições em contrário:
LEG!SLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.597, DE 29 DE JULHO DE 1959
Concedé â pensão vitalicia de Cr$8.000,00 mensais
a Albina Clementina Frascalossi Sanson, viúva do Deputado Silvio Sanson.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso ~ acional decreta e eu sanciow
J1.0 a segUinte lei:
·
___
_
· ·Art. 1' É concedida a pensão especial de Cr$8.000,00
(oito mil cruzeiros) mensaiS a Albina Clementina Frascalossi
Sanson, viúva do Deputado Silvio Sanson.
Art. 29 A pensão de que trata o artigo 19 desta lei ~or·
rerá à conta da dotação orçamentária âo Ministério- ãa Fazen·
da, destinada aos pensionistas da União.
.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sUa publicação, ·revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de julho de 1959; 138' dá Independência e 71' da República. - Juscelino Kubstschek - S.
Paes de Almeida.

(À Comissão de Assuntos Sociais)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• J06,DE [993
(n' 2.689792, na Casiide origem)
Altera dispositivos do Código de Processo·--ezvu,
relativos à liquidação de sentença.

.
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, Parágrafo único. Apresentado o laudo sobre o qual poderãO as partes manifestar-se no· prazo de 10 (dez) dias, o
juiz proferirá a ·sentença chi designará audiência de instrução
e julgamento, se necessário.
_ _____
~_ :
-__ Art.- 608.- Far-se-á a liquidação por artigos, quandO-; pa~
" Art. 603. .. .....----------------~-~~---------------ra determinar o valor da condenaçãQLhouver necessidade
Parãgrafo único:-- A _cif::lção do réu, na liquidação.
de alegar e provar fato novo. - . .
- - por arbi[ramento e na liquidação por artígos, far-se-á
Art. 609. Observar-se-á, na liqUidação por artigos, o
na pessoa de_seu advogado, constituídO nbs-autos.procedimento ordinário, regulado no Livro I deste Código.
Art. 604. Quando a determinação do valor da
Art. 610. É defeso. naJiq~idaç_ão, discutir de novo a
condenação depender apenas de cálculo aritmétiCO, o
lide·, ou modificai a sen·tertÇir;que- a fúlgou. credor procederá à sua execução na forma do art. 652
Art. 611. Julgada a liquidação, a parte promoverá exee seguinte_s, iilstruindo o pedido com a memória discri- ,
cução, citando pessoalmente o devedor:
minada e atualizada do cálculo.
o
ooo
o••••••
Art. _605. __ Para oS finsdo-art. 570, poderá o deve-dor proceder ao cálculo na forma do artigo anterior,
-TÍTULO VIl.
depositando, de imediato, ó Valor apurado.
Do Processo e: 4-o Proced,imento
CAPÍTULO I
Art. 609. Observar~se-á, na liqUidação por artiDas Disposições Gerais
gos, o procedimento comum rcgula9.o no Livro I deste
Art. 270. Este ~Cóiligo regula o processo de cQnhecicódigo."
nento (Lívr<YI) de execução (Livro II), cautelar (Livro III)
Art. 2" Esta lei entra em vigor~2 (doi~} meses após a
e os procedimentos especiais (LivrO IV).
data de sua publicação;_
--_
Art. 271. Aplica-se a- todas as causas o procedimento
Art. 39 Revogam-se as disposições em-c6ntrário.
comum, salvo disposição em contrário" deste COdigo ou de
LEGISLAÇÃO CITADA lei.espedal.
_
_
__
_
Art. 272. ~Q pr-ocedimento comum é ordinário ou sumaCódigo de Proc~sso Civil
ríssimo.
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
...................... ··-·· ...... ..... , .........
.. . ,.. .
Institui o Código de PrQCess-o Civil.
TÍTULO VIII
Do Processimeoto Ordinário
·····----···'"·····-~---~ ··üvR.ó -Ii·--·------·-~··-------··~-. ' CAPÍTULO II
.
Da Resposta do Réu
De Processo de __ Exec_pç!i,o
O co-ngresso Nacional decreta:

_

__

_

Art. I" Os arts·. 603.• 604, 605 e 609 da Lei n" 5.869,
de 11 de janeiro de 1973.....,... Código de Processo CiVil, passam
a vigorar com a seguinte redação: -

0

0

0

•

OOO o

O

O
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TÍTULO I
Da Execução Em Geral

··-----·--···--··--·

----~--EXPirui:õví----~

... ' ............ -..

----· ···-----------

D• Liquidação da Sentença
Art. 603., PrOcede.:.se à liquidação quando a sentença
não determinar o valor ou iiãb individuar o objeto Q_a_ cop.denação.
~
-- - .. ··
Art. 604. Far-se-á a liquidação pOi" cálculo do contador.
quando a condenação abranger_:
I - juros ou rendimento do capital cuja taxa _é estabelecida em lei ou contrato;
II- o valor dos gêneros, que tenham cotàção em bolsa;
III- o valor dos _títulos da dívida pública, bem como
de ações ou obrigações de sociedade_,_desde_que tenham cota__
.
ção em bolsa,
Art. 605. _Elaborado o_c~lçulo, $Obre este manifestarse-ão as partes no prazo comum
5 __(cinco) di.~s; o )uiz,
em seguida, decidirá.
Parágrafo único. Do mandato executivo consta.r;á, aléfn.
do cálculo, a sentença. _
- ~
Art. 606~ _F_a.r-se-á a liquidação por arbitramento quando:
I -determinado pela sentença ou convencionado pelas
partes;
- - -__ - - - __
II- o exigir a natureza do objeto de liquiqação.
Art. 607. Requerida a liqU:ídação por arbitramento, o
juiz nomeará o perito e fíxará o prazo p·ar<r a·entrega do
laudo.
o

·ae

~---

•.•.. , ...

,

-,:-~~. ··-~;-:."7"···

~

·:.-······.:.::..:~-·

... .••... ·_·. ··:--_,_._.
~-

·:·.~·

~~

,_•...•. -

SEÇÃOIV

..Reconvençfoo

J?~

Art. 315. O réu pode reconVir ao autor no ~ê~rriõ pró_~....::
cesso, toda a vez que~ reconvenção seja conexa com a ação
principal ou com o fundamentq da defesa.
§ 19 ~ão p9de_ o ré~, ~~seu próprio nome, reconvit
ao autor, quando este deffiã_riçl_ar enf nome de ou!t~m.
§ 29 Não se admitirifreconve-nção nas causas de procedimento sumarfssimo. ·
Art. 316. Oferecida a reconverrça:o, o aiJ.tor-recoDVindo
será intimado, na pessoa do seu procurador, para contestá-la
no prazo de 15 (quinze) dias.
LIVRO II
. Do Proce~~ d~__!!.xecução
- · .::. TÍTULO I
Da E):ecução em Geral

CAPíTULO I
Das Partes

·---·· ;;;: "569: ··"()cié;j~-;;~;;-;í~·culd;·d:~--.i;,--.i~~;;;;; ·a~ "i6.i~
a execução ou d~ apenas alguni~s medidas exec:.utivas.
.Ai-i.~57D~, _O d(;vedor pqd_e requ_erer ao juiz que mande
citàr o~áed.or _a reCeb~F_J!mjuízo o que__ l~e cabe conforme
o título executivo jUdicial; neste caso, o devedor ~ssume;no
prOcessO. posição idêntica à do exeqüente.
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Art. 571. Nas obrigações altCrnativas, quando a escolha couber ao devedor. este será citado para exercer a opção
e realizar a prestação dentrq em lO' dez) dias, se outro prazo
não lhe foi determinado em lei, no contrato, ou na sentença.

····· ·················~············· . . . --.......... <.--.~.................. :.. .

LEGISLAÇÃO CITADA~

CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL- 1988
·..;.,:··.r.; .... :!~ õ • :l. •.• • • ·: ~~ • ·.- • • .-.···.-._·v .. ·····_:_"<·~-~-· ..... i·· ·~r~..-···· .. ; .....;;,~.·· . ~ - .
TÍTVLO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II

•

~~~~~·--"'""""' W'>"óii"~"-:''' -'"' •· ~ .... ; ~,:; ,'7'J',; • ;· •• • ; • •• • •" • • • • • • • • • • .-. • • • •

CAPITULO II -- -

Dos Embargos à Execução Fundada
em Sentença

n

•'•

~·

••

Da Seguridade Social

Art. 741. Quando a execução se fundar em sentença,
os embargos serão recebidos com efeitõ suspensivo se o devedor alegar:
I -falta ou unidade de citação no processo de conhecimento, s_e a ação lhe correu à revelia;
II- inexigibilidadc do título~
III- ilegitimidade das partes;
IV- cumulação indevida de execuções;
V -excesso da execução, ou nulidade_ desta até a pe~
nhora;
- -VI- qualquer causa impeditiva, modificativa ou extin- ·
tiva da obrigação, como pagamento, novação~ compensaç-ão
com execução aparelhada, transação ou pn:~s~içã9, _c;iesd~ que
surperveniehtCs à Sentença; - · VII-- incompetência do jufzo da execução, bem como
suspeição ou impedimento do juiz.

~

SEÇÃO I

DisPosições Gerais
.... ~~- ,-ç, ~ç . . . . . -.--.- •

~

. . . -• •- • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..-'• • •

•••••

·.-~

• • • • • • • • • •• • • ; • • • • • • • •

~ • • • • ·.~ • •

Art. 195._ A.segurid;:t,çie social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta, e_ indircta nos termos da lei,
nlediailf:C- recursos prOvenientes- dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguip.tes contri_buições so_ciaís;___
-

... ' ...... ; ·-· ..................-.-.•.......-..................

·········~···········

A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, corno estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos
fiscaíS oü Ciedrtídos.
-§ 3o

·-~~~~ ---~·

••••••••••• -••••• ~ •• rz,.-.c;;.,.-,:-.-.---. .--;. ••••••• ~·.- ••••••••••••• ~ •· •• .-

(À Comtssão de Assuntos Sociais.)
~PARECER

PARECER.•• N" 173.
DE
!993
••'-'
·-~~

••••• · · · · · - · · . . . . . . . . . <">.1. .-.:. . ; ••••••• ; . ·;::--.:. . . . ;--:,;--: :~-. ;~. . • :;:~. ;; :;•• ::.-:-:

~

~

T~--------'----

(À ComiSSão de _Constitúiçáo- e JústiÇa e Cidadania.)_

DA COMISsAo OE CONSTITUiçAO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. sobre os Pro,etos de Lei da CAmara n"'
156, de 1992 (n" 1.670189. na CaS8 de or~gem). que
"dospOe sobre Partidos Politicas. re~lamertta os
arts 17 e 1<11, § 3'\ 1nr;oso V, d<l ConstJtuoção
Federlilr, e, SubsliMJvo ao Proj~o de Ler do
Senado
2-43, de 1991 que "al!llfa dispoSitiVCl~ da
lei o-5662, de 21 de Junho de 1971 ·le1 Org.1nlca
dos PartidoS Políticos: Projeto de lei do Senaqo n268. de 1991, que ~revigors os arts 72, 75,75 e 77
da Le• n• 5 sa2; de 21 de JUIIlo de 1971 {lei
Org3nk.i-dos-Partidos Políticos), que dos~
sobre perda do mandato por intide!ld.ade partidária";
- Projeto de Le1 do Senado n"' 06. de 1992, que
Mlntroduz a~r~ na Legislaç.§o El_eitoral. e dã
outras providê~as"; PrOjeto de Lei do Senado
130, ~ 1992, que Mdispõe sobre o f1narn:í.amento
dos panidos políbcos. e dá outras prtMJêneias"

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"l07, DE 1993
(n' 2.375/91, na Casa de origem)

n-

Dispõe sobre a exigência de Certific3.do de Regularidade Social - CRS, nos casos que especifica.

O Congresso NiCionai ctecreta:
Art. lo É exigido' da empresa CertifiCado de Regularidade Social - CRS. rel.citivo às contribuições previdenciárias, às contribuições para o PIS/PASEP, às contribuições
para o Finsocial, bem como às contribuições para o FGTS,
fornecido pelos órgãos competentes, nos segUintes casos:
I - contratação com o Poder Público nas esferas federal,
estadual e municipal; e
II- recebimento de benefícios· ou incentivOS fiScais õií- creditícioS-concedidos pelo Poder Público nas esferas federal,
estadual e municipal.
Parágrafo único. Não são motivos de recusa de fornecimento do CRS à empresa:
a) a existência de débito cujo parcelamento tenha sido
concedido e em relação ao qual a empresa não esteja em
mora;
b) a pendência, admiriistratiVà óu judidãl, nãO trirlsita-da
em julgado, tendo por objeto as cOntribuições de que trata
.o çaput deste artigo.
" Art.· 2° O Poder Executivo regulall'!entará~ ~sta lei no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.
Art.- 3"' Esta lei entra em vigocna datã _de sua publi~
cação.
Art. 4~ Revogam-se ·as disposições em co-ntrário.
-~~

~-

··~

n-

_ Relator Senador José FO!j.OÇQ

Recebeu esla Comissão. pare _apreci8ç!o,_ProJ~O de_Le• da
Câmara de n• 156, de 1992 tn" 1670JS9. na cas.a·oe Origeni) 01spõe sob.re e organ1z<1~
dos P01rtldos Po!it1cos e pa~sa a traní!tar, ne;;,t.a Cas_à_- ern conjunto com os Pro}e tos 243191.
268191.06192 e13C/92

A histól'~<:~ dos Partidos Politicos no Bl"llsil 6 matalda pela ruptura e
pela brevldede A ruptura lns1iiUCIOMI sempre trouxe CX1t1$igo o fim dos partidos poli!ICOS que
viger.m d!.note tn1 determinado bioc:o histônco.

AsS,m, dn~meme de~~ '-tincHfTieridii'IOI, incl~o~~ive
U~i • Ar;onms. que COf"lhecem partidos centtnárlos, de longa n::r~ e raizes
prof\Jnd8!1 flll IOC!fldade, Q povo brasileiro renov~~ -.. padrOes, seu oe-to • 1ua ~
pafUdárla-a ~-geraçio. mesclando • embaralhando de tal forma 85 grandes vertemes do
.,. ......... polllco nKianlt ~ pouoo . . . . . . . . . . ~ Origineis. "' QIJMI
ql.Wirll wr --. de "udfnnlrno". -pe·n•tl•-o" • "peeettiimo" equi • ali, 1eo1ec1e ou
IHpoi~l••· MM nentune deNel n•Jr · ;r ou C*'Ktarlst~ oorn•poude a uma
r9COnl'lilulçlo vtgomee. eutlnlicll doi»~ que UVk"Ml 81*. ~de -46.
--~-Sornei ...n povo Mm IMI'I'I6ria, no que t.-.ge .t ~ • .t Pfiotica
lnstltuelorwf doi» partido~: poiHicoe. FIQinl como Tencr.do Nevw ou ~ GuimwiM, que
pelo sou oontaUdo • ~ hi1116r!CII ~ algum tipo da vfncukl com MM
~. n1o ~stom mais. P.mamo& o no da moeda da Hiltória Politica do Brasil. No
Uruguai. o hftido 8'-'co a o Pwtldo Colorado 11m mar. da um McuJo do axist6ncia O
mesi'I_'IO .v.!.lt_~- ~ partido de Raul Alfonlln a Eduenfo AriQelaz. a Un~ Cfvlcli Racial t»
Arl)enl.na. O ~ismo tem suas t11lzes tincaàa no s6culo XIX. Modemizou.se, evofuiu a
permanece al6 hoje, disputando_com o Partido Justiciansta de Peron a Menem a hegemonia

polillca em seu Pais
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A drsperdo partldJina ,.. Yidll br"ileira nAo se d4l a~s no
sentido temporal Gsograf"teamente 0$ paf1ldol poliliccs no Brasil semptCI careceram de
densidade e de amplitude O Pa11ido Republtc.'IO Rio-grandense .,.. aut6rlomo e
desvinculado do Partido Reput)licano Paulist., !:!em nsim rel.tivamente ao Partido
RepubliCino de Minas GerlliS. Os par11dol da Primeii-a Repl.tJUc. n1o tinham uma vis.lo
nacional e nlo formulavllm um ~to nat:!Or'WI para o Bruit SUII açao ponttca. inars
caraeterrstll:~mente, atend.a is drsputas fOglonaJS e'iS_t;uerelas resultantes do confronto no
rnter~or do CO!'OMIJSmO norde5tino e do caudlltusn:'O no lU!..
·

Or:z o Senado" Marco Maciel
·A~
,....u.trts ,.,-trxltn km do.JMtor

~- lbe~,.~.fllh-•~dtl.spwtidoseo ,.,
itto fiiMJOU o ~o de Q<llfWll'f ~~ pt>/lt~s com nt(listro. ~lOKo. dtl.s
comr.preft'ntMIII'J na C.... e dQno ~ ~
r~. ~
~~»~e ConattU!flo
1NII' otrn'tlw

~qw~s.

A Revoluçlo de 30 nlo trouxe consigo • apesM de introdw:lr. , .
vida brasilerra. elementos modem!Zadoros e democrall2anles do ponto de vista ~nstrtuoOI'Ial •
~r11dos nac:ionais sóftdos e estáve" A Ali~ Liberal', que !eYOU GetUliO Varges 110 _poder,
nunca chegou e corponfar UfTIIII orgenrzaçkl poliUca digno deste nome. Simbolazava apenn
uma polari_:ziiÇia de torç:.s e lider.lÇH politrcas, nAo um partido estruturalmente articulado.
com orgai'\!Sil'IO$ de eç:io e doutrrna~

at>s ~ ptll/fiQos ~. "'""llrtmo' vinte • cnu--.

~.........._,..,...tlfJidN~•~•o~
dln ptllfiabs • ~,., dois pud«wn w ~ • ARBU. E 1110$.

'*

• o• ..-..

_...~,_,.,.~~JWf~doapridoc.

o IJIIIdfmo ~ .....,.. qw •

~

•

lmll _ _ _ . . , , . , . ,

Nffrlflc•. llffdadeli't' pr.u..,_ que • ~ i»/tt!!R .w ~ n"""' c:vtrW• e ~~atmon~ou e.J~nr~n

P6fldWeeleltcYal

AmOol •• dt..- hf'Tf'Cnizar e r;omp/el;tr·<~
sost<"m:t r'Morll ~ .... OOfllrl nt{Tn •dequildõt.$ l do<JJ<Ira das e.'eiçlln.
o ~oto ijmpo Cllm libflrd<lde mõtl um .abusos n.ml fr:I<Jdes
O s<strm~ ~flod~I)O doi!W twtm<tll' a ~jo dos 1)4mdos IIVN! e ~f'!Pla.
IIISJ'~~~~çendo CMt:PÇôeS J)ll':t doscussjo tia• ~-~s e lk S<"<l P'OV"a!Tlll orq;~naando a opon<3::> p<ib~•• e
lt~se_.a~.:': 11 mobol.~a;~P do ~Mrll'l~
..

-o

Mesmo após 46. essa IIUênera de uma açao nltClonalmente
Integrada persistiu Partrdos como "O PTB. que tlegerllm GetUho Vargas em 1~. Jus~lf'II'J
Kub~schek em 1956. em COI1gaçio com o PSD e Joõlio Goulart em 1960. na v1ca ~ Jllruo
Quadros, não chegavam • ser prl1doS propnamMte naetona~s. malgrado • SUl populandade
nos grandes centnJs Ufbanos_ O PT8 de Ge!úl1o • Jango apresentava um bailiO nivel de
organi%3ÇAo e consrs!ênei:~ fora do Rto Grande do Sul e do R10 de Jane1ro Na Bahia, essa
s1gla, que empolgou os trabalh«<orft brasileiros nos anos 50 e no inicio da ~ ele 60,
!'lA o passava de uma s~a de aluguel

tom~nd?

A UON, de rorte elep'esslo em Slo Pauto • em Mina Gerais,
nunc1 chegou • ser um partido YIOI'dlldeiramente populttr no Bras~ O PSD, <lmbora com ~
diSStiTIInaçlo mBIS ~.tinha pc1UCi1 firmaza ideol6gic:a e'doutflnjrit Deil«<LL ~
nomes~ • nossa h11!6rial pollticl, mas pouco eontribvlu como .t"etrva forma ele organizllçlo
PQpular, ISto 6, como tnstrumento roal de açlo pollt1ea coleliva am 1orno de um prOjetO para o

eaor•tr.os

Assom ll>:'!t"Çã'•*~ 1 ""''IJ4:1~ erHora
o:Jemü:ra~a

pa-t<dos
l)a'an~·

~

<!'SSI!:S nevoa

f'>r~ f>'IO"IJI' 0/JiC'Iv,J .JO ts!ltce~!:et O "i:>l/em,J f>"'11d~n~· adaplar OS
rempos q.,.. ..,.,~ o Pios e .:na" um quadro 'pa<Toa'Jnll S6~~ ~st~v'!tl cap'!t: dtf

a pe~n.C~ O.J "'""' armi)Cf6!.e~

Re.1e•e a~ssa onentlõ~C 1em o presenre JYOJI!:IO 11111 ~' pot f!nil>d~de e
n!iõ'U'M><"'!tõt<;IO àO SIS!em~ ~ (h3'1!COS VISIMO Jl/1 ;;dequ•çac
ahàlele t;,riGI fl , , no ..aS posrw.S
PQIS ons•s!;,·s~ sem ~'dalliii>'OS pilflodos • COil$1S1'1tnlu reprr~<"ff/1/oiiOS 111 ml~lflf dO$

a ...

aoferen!I!:S

se.,.,enros d~

saco<'da<Je • n.!lc M dem=~tcll

A prop(:Sr!o convtm ngo!>lra.~ <lU('. aMnaocanao tradloonat con!tguraçlo
~!dana 11e otn/111 P4fl~datal PllfSSOI JUI"Idoca dt ~rto tJúb/1r;o mlttmo. ·o E;sta/uto Fundament'!tl.
fiiOITliJIO,IIrJO .m 5 11111 ~llbro 11111 11148. ~$t!MIU aos fll/lfldoS O po:!JÇ~ de PIIIS.SOU }IJfJd/CliS do direitO
f>'lll•do lf$otmo!l/lar>CIO.os IS •n'X<a~s comuns"- oons~m.!fll<"_ nseguranC:Io·llli!:S um1 ~bdràõt/H
ma,OJ'Qul/'110 1 sua ots/flJfuraçkl Oi"QIIIlllãÇio

pais.

T.al 11111/emiiMÇJO

PraJJdeneil,lismo mull'l)arbdirlo 6 sinOnimo de 8rl0mla politica. de

rigorosamente dependente das Iniciativas do EliecuiJVO, no (fJe t.1g8 is grw1des quectOes
nacionais Ê um Cong111no que se limita, por sua pr6pria iniciativa. i poUt~a~ dli dispuca de
pequenas verbas orçamenllinu, ao invós de apontar rumos pwa os maq~ problemas do
pais.
Em 1989, o pais viu os seguintes canclidalos i Pres!dôneia da
RepUblica degladiarom-se lnlensamente no horêrio gratu~o da propaganda ele•toral, m.m
processo de desagregaç4o e malversaçao do proenso politico MarronzuYio. Zam1r. Brant
liv•a Silvto Santos, Camargo, Eneas Cata_do, M~ttar, ~ G . Pedre.n, Gab4ttra. Brtzola Covas,
Ulysses Col\or. CorTe.II.-L:Uia, A11f, Aure!tano. Fre1re, Maluf É de se perguntar em que essa
quant~ade. essa d1vlS.io mierofisiea dft candtda!OS servtu i democracia bl'asiletra, i
eo=enttzaçio do ele~or. ao amadureCimento politiCO dos ctdadilos e • o que é o principal •
em que essa fragmentaçao inconsequente Sftf'YIII a uma escolha ma1s qualificada do futuro
Chefe de Govemo do pais?
-------

Com as vicissitudes e., frustraçõeS COT8tivas vivid3s pela Naçlo.
no Governo que resullou de tal eleiç!o, a Uniea ea~elusio seria e responsável qua nos cabe e
a de que a aus6ncta dê regras mlmma:s, que caraclertza enn padrOes de "demoenilt•smo".
acaba por se transformar em um podoroso instrumento :;~~otu:111moer6tlco, A multifacetaçio
irresponsável das ~izaç6es politicas ~ i democ:raeia, porque privilegta o
oportunismo, o avonture1nsmo, • faeilldaóll l'r1M(lUinha e deseduca • poputaç:to no que se
refere 6 eonsc:iénaa e eo exon:k:lo c!-. 11.111 ~
•
•
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Tanto o &..dor Mln:o Mlldel ~ o Senedor F....to
lienl'lcJ& . . . . doi. projMol: cp. dlo origtlm . , ~ . . ~ por bem
......... Nm INJita darlu ~ t ~da~ Ul'tt , .......
nono apedro f*!ld6rio, aem ferir • ~ lnllill ~ • ~ do
P41•"*••oeopolltfcotnlllelro. Nlo~inlllrrornpll' • ruc~ecs. HI•!Orill. Antn, <~esa;.m
vf..Je em cano liww', no 5afto da:a ..,._ ernlzadaa ...nenc. dlitiOUMic:M neclonlil.
Prccuramo& eJqXU~W dll tonn. maislntagra • meis P'ltCila o .., dHidel'llto.
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~nwra oom /YIIICf:/105 14 conugra;~os e Qw. . .~~'"· . , ,.:~o de ,.,. ~ mencotrem
espoOQ notsl• pro~a de no110 d!t~o
~ OUirl' Pf/110. no ltiSIIJO di tirouMeou o PIPftl ""' pwtidos. peç~ " " ,. con~ do 'fmeml"ldlfJiilMio, llnfilidot fTitvl •strn:r \III'ICOMçlo do ~f"lflr 1 ~ prt.
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Enfim. on• 1.ste projllllo 10 ~nro do Jl.slflml • J)arlidos.
ftlnnt' :r :tr.llgU'tl' n.rmoni.l r a.n.mit:id"* 11o0 fi'ÓP'IO Qllllt'O poHtk:g QUt' ~VI bu.::~m~~nte
em
tDmo Cii!SUS ms:rtulo;6u •

a.r•

Por sua vez. observ• o Senador.Fernando Henrt~e·
"'nlcJ.m.nte -b<do como fiiJITN

~

llti!deoa plena. "luto.ap/icl..r. o

t'f!iQO 17 6.f Con:stifuiç8o Federa!. consap"a-dor CIO prlt!c/J)IO jiJridtctl tt. ~ra11111 <ifl auoJ~ CIO~ Partido$
Pcll~::os P« ton;a de 11\'~S ae Cl'l:krm ,..,,.. ~·ll)e- umõt FO•Vallat;So dos fiiiUS 1111eros
N1 te!"ltiiNI dot apli~~lo CIO-"Cilnllndo -~vo lnst:ulpldo n:o ~lgg 17/h
te 1 MaitY, o TrlCUMI Supari« Elllltlnl YIU·flll fCrçMo a CO!!Siderlt a/lida WgoMrot I LoJ no 5 M'J/T1 (UI
Org.IIIICI do$ Plllfidol PoU/IctlS), 1m tll"So da llcoo. }llffdiC;J ~ f"/0 lOCanle ICS cnt~nos CP

.,.,.,ml'(I'CS • SMtm Miota""' ,.,.

o~ dO Plftido ~/liço.
0comt 11111 • Lori 51JU/7r follft'Oglda pelo ...tJgog 17 d• eon:stt~
F.aGral, visto QUt' mm lsle lttltl l'll:lnl'lbnlll, /XM' $1!1' ~ /flgWtt;IO COI'I'Itmporjnel I I(JOÇI 11.Xo111W
.,. de ·~•o.., Est"*' de OR/tc.
~vel, potflnto, • .rue :tplicaçlo ,. llt<mlldllldlll Prxt:m. o falo
6 que- • Juú1ç1 Elelfnl, 10 /llfDflnr IIM(:ado jut!idaf dt'
11<1 ~TI(JW{Ifllo do nt(listro,

'"''-ttnM'o

~Sdldi-~'IW/hl~crftiiol:l~t*açfo.

E ~stlvel qw o pmc~pto w ....,.. • o~eçto ai:>& ~
PoJIIlcw /em qW _.int~~tqntt'do, .00 o enfoq<6 1M eta~ d0t.trin411 dt'SIIGmiiS 001'/S:/tt..Oonas,
-

I10ITml

'*

da~ oontkll, &t!J ••• ~ ~-lllgi~ lrh(rft/ttll que,.
dr-dc:*il.
A~ ·~-. ptb. do pmt:ltlio }llldco n.rldo no .n1tp 17 di r - '

f)/VI(~ br~O&.tn.rnt»-~

É Wltelrament• razoe...r qu~~ se qu~ira dar um r.n • Jsso. A
sociedaclo btasilei1111, ITIGII'IifHtll • ccnsensua~mente, • t~ • um enxugamento ela
estrut1.11111 partidiiria brasileira. EmPJOI dli su. moralizaçkle da sua legitimidade.

JIH Õ(I<'ON!dl f""/0 l<"!:}<ladCJI"
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~:llfi'WJ/J"~-~ ... .,.,.,_,~,.,.~· ...

lttiMI ~- "*'-

~..,.,..

Superestrultnl

incapacidade de formação de consenso e de tntCiattva para a ~ ~ deos6es. um
congresSo mleropulverizado, como o que 1ernos no;e, 6 um Congresso de m1os wnarTadlts,

~ ~

ldow!Jr quot refelfdo lrelaflllllt1fo OOI'Isfill&fonlli acõtbOu por
~<M!Sot Qlllt "ii 1'*-"!1'. llcogi•~çlo ~ ~ 11)71 por kloomp«lvelc:om o modiii/Q -'!1*~
ÇM/1 Lll M~• .tmpOI'Ido '1 o4oçlo .,. no ....s "'VVII de .-.gd~ 0:. llti'Oiict.de pol~idWia. mf/3
conu/'ll'lt!en com o QUed-o ln :miAdo
Dai • .rull ~tn que tem fXY pontos IIOifll:t!fcnos qualn! proposfiS
b4s.lcu 1 • CQtlfltl'r' 10 fiS/Mio Pl'ftd4no 1.m ll'l/lfllillt1fO qUt' ltJe a,..on:n • sua ~6eq~aú orp.tl'll:açdo e
Opattvno

inaugl.rou-M t.n11 W1l de total I~ do ~ p.lttlcNrill kúneralllgln surgiram,
MICtOpUiverizou..M a organiaçlo partidWill no J:'lfll.

As modernas formas de E1tado • de organlz-aelo da
politica do& PlliMS hcfa lljlreSOnt.-n quatro v.nant~. • Abel': 1.
Presfdenciabsmo, com poucos partidos (W!ICICO, Estacfol Unidos, _Venezuela, Co!Omblll,
UMuat). 2 Presidencialismo. com muitos partidos '(6rasi1), 3 Par1amenlansmo com mt.11to:s
part1dos (llálll.) 4 Parlamentarismo com p"o\icos part•dcs (lnglauma) São unolmmes os
:!1006logos e O!. oenttstas politiCO& do rTIU'w:lo i'lleiro ao ,apontlr como ~e o ptOI'
sistema • o~ assegura a TTIIIIS alie th'l de ir'Qovemabilldade, o quo 6 tJ1t1'105 ef1oente do
ponto c1t1 vtsta admlnlslrabvo e menos Instrumentado pa111 a scluçlo de crises e de impassn •
o modelo &dotado pelo Brasil.

,.,.,,.,.....,.,,:>1

Of"din.,. no '1Ufi/M>9f.., disdptln-nlo ct. vklll piJI'/J1&11

Após 11 Constituinte de 1988; na esteira das ratormas politiCIS
realizadas em 1985, susc1taclas pela ele1ç10 de Taneredo Neves e Jose Samey Colégio
Eleitoral, como contraponto ao s1stema rlgtdo do btparlldansmo que vigorara desde 1966.

Percebe-u claramna ~ eua ~ obseul.,.. c1M
fOtÇU politiCIIS serve, 1'111 mais VUH. nlo a vwiani:N M»ológíeu OU 11 ~
doulnnáriM doa p..tidol oxiatt~nta, mu • prq.toa pouo.fa que fogem t disputa politica
iol:enw • t ~~~~~ele ~nos Ql'*'ldH J*1ick». Nlo ~endo ~ ~
om <toierminada slgl.a, l:xnca-111 urn1 nova, cu s~a fundra-N tn1 partido, run
J)rOC»siO dlvilloni1tll que lendla cnog. ao Winito.
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5) No pwltgrtlo 2- do wtigo 21, ~ 80 tiliado Cl.4b registro de filiaçlo ju'lto iii
Justiça E '-iterai tenhll1ido IIOn80.cD por.,._,. Dl.l dellcb, o direito de~ legalment..

Do

mesmo mocso, procuramos fll'&-ID com as propostas dO$ lkllttes

Se~dores Nélson Wedekln, Olreeu Cameirc e Marluee P1nto

Foi nosso prop6tilo,1an'lbém,

~enc:lel'

honeatam.nte ao que enw'lll

da nova constitviçAo Sem a mte!plltt.lçlo ligeira • prlm*ia que tem onenlado e justific.do a
oi~o difusa e mdiscrlmlnada de sigla• part1cl*ias 1'10 Brasil, pi'CO.Irando. icto 1Im, interpretar
com acuidade e bom senso os propõsitos 00 tem const1llcionlll, organiZIImos a esll\ltur'll do
sut!Stltutivc que ora estamos submetendo • apreciaçâ<) do plenário elo Senaclo.

·
É neue sentidO que procuramos valorizar de forma equilibrada 1»
preceitos e as e~1génc1as constrtuc1ona1S para 11 ct1açlo e fU11C1011amento dos partn:los
politieos A Constiludo daz clar.ilmente que lt livre a organ1zaç.lo dos PQrMos polítiCOS, mas

6) NAo i m.ntlda a perdcjt c» m.odato por lfansfer6ncia do Partido Politico. por
entender o Rel;~tor que 10 \rQla de llttitlulçlo inc:onsr~ucionat. O rnanâato de deputado ou
sMador. segundo a Conshtuiçâo. só_ pode ser cassadO pói' dec•S-ao do Congresso Nac•onal
Náo é po&sivel atnbutr a·um Instrumente normat1vo menor. no caso o Esta:u1o de
-Partido Potittco, ~· par;~ legislar sotx-e essa maténa Nlo se 1r8ta de d•scor~a
de m6rlto. Vencida •su barreira ~ ·constitucionalidade, nada há que opor til perda ckt
mandato em funç;lo ~ troca de partidos polit10». ~ Importante chamar a atenção p.ara a
dificuldade que fot crtada no .artigo 20. tomando a troca de partidos um risco (deve ser feita 2
anos antes das eletções. quando dLftci!mente as prevtSOes podem ser fettas) e reduztndo a
margem de oponun•smo e fisiclogismo qt~e cilradenza ess-ás transferênoas de s1g1a,
geralrrl'enle realizadas iis v esperas de ele1ções.

7) NOte-se, lambem, que rlO artigo '27 0 no artigo '28. são criadas novas dtSpoSições
pun~tvas para eotblr o baldeamentc parttdário, além de outras pun•ções

por

deseumpn~enlo

em seguida • como a demonstrar que essa liberdade ntio _corresponde a anarql11a e
hl:lert1na~m • trata de estabelecer os preceiJos a QUe se devem subord1nar todo_s os partodos

das dtrelm:es parttdártas

qu& venham a ter functcnamento e &xiSténeta legal no Brastl

8) NO art•go 31, nos pri~fo's t• a 3", tnlrc:duz.em-se a!gumn regras para os
casos de fusão e tncorpcr<lção, apenas com o obJeltvo dil- e~itar facthdades que levem a
dtstorçOes

A nt'lgul!-m ê liCttc pretex:ar

de5~onhectmento

dé- Clue a Const•l.Jtç.ilio
extge que os pantdos tenham caráter nacJOr'lal e: que c functonamento parlamenta• este;a
submetido a res;~r:n pre~t&tas em let Isso está claro e .~nsoftsmá~el no texto da Constttutçêo
Quando rátamos em carãter nae~on11t
~negá~el o erlle1'1dime'lto de
que essa expressão extge partidos não-i'egtonalrzado~ pa"ttdos cuja dtmensllo polittca
a!>ranJa amplamente o tel"fltórto naetonal Ê e~tdenle que o leg,slador constituinte deSeJou
com tal extgêncta, tmpedtr a forrMção de parttàOG reljljonats conf•nados a um ou dots Estados
Ê óbvto e tndrsculi~el que o legtslador constttuinte pretendeu, com tSSO. e~tlar a fragmentação
poliltca. humana cultural do Srasrl

e

9) No pan!;~•afo 6" do .mel-mO art1gC 31, cutd<!l-se_de evtlar que o 1'1!r..<:I'11Smo das
coltgaçOes CUJa regulamentaeão encon!r.a-se no Códrgo e ria Let Ele1tora1 tra..,sfo:'ltll!l-se em
um meean1smo artlfLCtal VIsando ludtbrtar as e~Lgê:lctas do artrl;lo 14 Adema s a soma das
legendas para efetlo dO artls;~o 14, se fosse cogitada. trana enorme confusão Q'Janto ii
apur.:tleão dos votos nas diferentes un1dades da federação
10) O ar1igo 3'2- visa ao lado de assegurar o direito das maiortas
incorporaC:.o, garanltr o dtreito das mtnonas que delas diScordarem

fus.!io

e

A aceitação da di~ersldacl& étntca. da riqueza cultural 11 da
autonomta in$ti\udonaJ das untdades da federação n;to supõe o ilhamento politrco. O
confinamento e a aul_o-suf!Cténesa Ideológica das reg•ôes pode susc~ar, como tem OCOITtdo em
oulros paises, de dimenSO&s continentais como o Brutl, .a quebra da unidade n.adona1. Nilo é
recomendãvel a existência de partidos tsol:idos e isolactonistas, de ação politica eslntamento
voltada para as questões Pfovincials

11) As condtçôes em que se dá o cancelamento de registro de Part•do Polittco sao
definidas no art1go· 33. Ressalte-se .a impor1ãncia de punir a não-rl!ahzaç.Ao de eleições
peri6dtcas nos órgão& partidãrtos. Tal medida vtsa também assegurar o direito elas mtnonas.
quase sempre desprezados., mormente quanclc o Estatuto _é conduzido, na Sua elaboração,
pela maioria

~ de kCitCio com a lei aup6t
01 J*tidQI 1..-Nm --.o 80 Congruso NKional. Sen. 1.m11

12) No ar!lgo 34, procura-se preservar o mandato de quem tenha stdo eleito por
Partido Politico que resolveu fundir-se ou tnoorporar-sa a outro_ Da mesma fonna que se
procura assegurar, em artigo anterior, o d'trei\o a nova fllraclo, sem a carêncta de dois anos.,
aos que rnlo desejam ingressar no nctvo PartJC!o, resultante da fuslo ou ineorporaç.Ao

O fl.nCiol•tterllo

~o defll'lido ~ Q1M

demuilt, Ml'llo UM ~. lntef'pr~Ut qiM tal ..Mrtivt11'8f.,._... 80 ~
Interno dltl ~ ~. n11 C,._. e no s.n.do. Pela IIIJl)les razAo do que ....
fur'lclon.mento interno f r.gui.clo ptios rupt<:tivoe; Regimemos lnl11m01, criadotl atrav61 do
Projetot. de RHOiuçlo, e n1o de lel ordln6Nt. O Constituinte, M assim ii'Unttsse_, nlo
apenas utaM inovando._ ~is do que ii&O, ostn rompendo t:Ct'IOeitos elementares de
T6cniallegislativtl. Essã nAo i,

seguramente, Lma tupoJIÇio yjtldl.

Assim, entoncSotno. que a Constitulçlo di eoa. P*'lkSo. polltiool
um papel listêmlco e orgênlco bem m.i1 profundo do que a interpretaçAo apressadl e
superfiCial de urnt~ Hlibenllidado~ anirquic:l, que leva • uma atomb:açlo da sociedade
br.lsileil'll, e. consequentemente, 11t p.arttlilia_ e • lmprod..ttlvlda·da no plano das decis&ts
polit•Cêls frente ã wse

N&o hâ dúvida de que a nova Constituiç.lo trouxe uma ampla
liberdade de organlzaçlo 1101 pert1dos político=, conferindo aos seus estatutos um novo
Hstatus» perante a 101. Proc:uramos interpretar asse espirtto da no~a Carta. NAo poderiarTIO$.
porém, em nome da autonomia partidtiria, denw o. parftdos entregun .tb oFtgarquies
partidárias. às ehefias auloriténas. imposrllvas, que C01'1lrotam com m.llo de ferro. mu1tas
vezes, as seçOes munlclpets, regionais e at& • direçlo na:lonal Em geral, essas ohgarqu..as
modelam os est.atulos sm prol da sua autopreserveçlo e da sua etemtzaç.lto no poc!Of e no
controle di máqutne partidâ!'llll.
Trat.amot,- poi1, dct bular formas ~ .as quais ficasse
rnteiramente assegurado o diretto das mtnortas partidálrin. Uma leitura atenta do SlJbsttMtvo
perceborj que • klda vez que a leu entra na esfefll das re11çôes intl!mas dos partido$ - o faz
em defesa e na salvaguardit dessas mtnorias, contra a ií'avde, a manipulac;llio. o controle
fechado do aparelho parttdéno Isso toma·se tio mats neCI!ssãrio quanto é observada a
tendência
redução _do número àe agrémtaçóes e
dlf•culdade ma1or di! cnar um partido
pollllco Nlo garant•r o dlre•to da• m•nor1-11, ao mesmo lttmpo em que se dlf1C1JIIa a er!ll;;\o de
novos partid-os. é conden41-las til etéma margln-~~h.zaçlo.

a

a

Eis. portamo, de forma srnlilttcae ponlual, os pontos fvndamentats
do substttuttvo que trazemor; à aprecraçAo desta douta com.n.lio de Conr;ttluLçt.o, Justlç.a e
Crdadania:
1) No artigo 3", suprime-se a referéncia à autQnOmra dos parttdos poli~cos, per ser
redundante com o·qu·e·i' ocnsta do artigo 15,

2) Cria o C.lijl!tulo 11 (Dos. órg.tlos do Partido PolitiCO), d!!:ntro do Titulo Jl (Da
organizaçlo e funcionamento dos Partidos Pctltleos). Jlrtl!=UI'arn:to· • com o acréscimo de
alguns artigos. QJidar elos dlrellos das minoriar; dentro eles Parttdos, Pf]nelpalmente no que se
refere à vida democrilticalnterna
3} Cria o parágrafo ünico do artigo 14, assegurando a Pfeservaç!o do regislrtl civil
e do registro junto ao TSE ao Partido que nlo perfiZer as exigflneias para o funcionamento
~llmentlilf,

4) ~ no artigO 20. a~ da doi$ Me)~; de fillaçlo J*a dttentor da
"*''dMo eletlvo • r.duz, no caso da 4tleHor conun cpa pm.ndll .. CWICI!detlr, ,_.. Ln! ~
o prazo 6a fil't~ A ~ bnedli cem;) fllfertnda 6 1.1m1 dela fta. pw:iA e df!CIImer'MI

mutjyel: 3 da CM.Jtubrg, dl!ta ..nx.c» n11 Cotlttituiçlo pWa as llle!Q6etl Qer11is no PI!•. Vlrto.á«
o prazo cito filiaçlo i dltla final da f'MIJ.zaçlo dai oonvenç:OH podreria oerw enormes
c:onfus6es, ;e que M Irá cito uma1 dMa móvel e ~. e <*de eleiçlo, de lnltn.do
bll~ pelo TSE.

.13) O .-tigo 35

pretende~

ce.lrMnl• a Impossibilidade ele sonw, pera

fll:tl do que 11X1ge o atllgo 1._, oa V0C01 oCCid0111111 coi'IQKio

14) Àa'e~C~~nta-u um parágmo único 180 artigo 36 oom a inteoçlo do entregar ao
Tribunal do Contas a tat.ta do eJCal'!'linar as c:ontu partldirias quenlo • apllcoçlo do rec:..nos
origem pUblica. Em p(IITM!IIro lugM, i importante pteH~V• tal m,dlde por 10 trat• de
~ origtnir'IOS do orçamento. Em MgUndo luQar, suprimir tal func:lo do TClJHna Ln!
retrooesiO em relaçlo iii lei orgtnica vigerU. TalexiQ6ncia i m11ia bem explicitada, oom M vt

c»

• seguir, no dOO 51.

15) AI mudanÇIIs quanto O.IJ(ili.zaçlo gratuita de espiiiÇOS 11111 rédio e televisão IAo
as seguintes:

e

1 - Só adrMrda propaganda paga em eiiWs expressamente p-ev•stos em
lei A desobedt6ncia gl!ra grave p!lliÇio, confOrme ãrttgo 53.

ir • No inciso n do ar1igo 54 esti-se lntrodu.zindo a exigência de que o
programa partidjrro seja destinado tarftl&m otrloatonamente • divulgar a ar&o congre-uual
elo Partido
111 • AproveitanOo emenda do Sen. M.lirio Co~as. veda-se, no tnctso III do
parãgrafo 1• do artigo 54, a manipulação ou falseamento de imagens ou tnftmnaçOes.

IV • lu trensrrnssões serAo feitas em bloco ou em tempos par1•1hados dtt

30 seeundos (an 55.$1•)
V • O tempo ulilizado nas chamadas de 30 seg ser.:f deduz.,dc do tempo
total em bioco{S?", ar155)

VI - No $6" do an 55. del•mlta-se a ulih.zaçãc das chamadas ao anUneto do
programa em bloco, eYitando que seJ8m ve•CIJladas sob a l'orma de publiCidade. IJO esttlo dos
Hcomercta1$M de rádto e talev•sâo, linguagem que se presta a man•pulaç.!lo ou falseamento da
verdade
VIl- O tempo desttnado aos Parttdo& Politicos que arendam ao arttgo 14 é
de 20 m•nutos semestrats.

VIU • Ter.!io direlto a 20 minulO$ semestrats os Pat11dos que tiverem
eleg1do pelo menos 1/10 das resPecli~u Assembléias
IX ~ Prolbe a tr.llnsmissAo do prog!'ama em ano eleitoral Acima de tudo
pelo fato do que os parttdos_ em ano elertoral, $ti sao contemplados com tempo de rád1o e tv
par.a dtvulgaç;.to de seus Cllndi.datos e do programa parttdáoo.

X- Aos Partidos hoje exislentes 6 assegurado o tempo de 10 minutos.
independentl!fnel'lle de cumpt1rem ou náo o art'tgo 14 (art 67, 1nt1so III).

XI • Fica IUP(imido o direito 180 U10 de *"PC MCClclnaciQ IOb a fofma de
pubticidaM ~s"), 11111 20 rnirUe& MmHtnlis, aos Partidos Polltic:c» hoje ftistentes,
oonrorme ~ sido eltltbtlleddo no SUbstiWtiW origin*io da Clmartl doi Qes:M.C.adoa.
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EMENOA~10

16) Fiai 1uprimido; no 8ft~ 67, o dispositivo transitório que n~a aos
Part 1dos com 1~ de votos direito dlo repres&ntaçlo par1arnent« 1116 O ..-.o 2002-. S.
permanecor e:sSEo dispositivo exeepciONII, perde ,sentido a funçiO mor~~IIZadonl da nova Le•

A ameoda fo 11ncorporada ao S.ubs\1tui1VO 00$ Arts. 61 e 64
Parecer ãs Emendas de n•s 11 a 36. de autor1a do
Senador Máno Covas apresenladas na Sessão de 02 de
junho de 1993. na Com1ssâo de Constltwçào. Just1ça e
Cidadania.

PARECER As EMENDAS APRESENTADAS NA COMJSS.i.O DE CONSTJTUIÇ.lO
EJUSTIÇAAOPROJETODELEIDACÂMARAN.1&6,DE1H2. ___ __ __

___

__

As 'emendas apresentadas pelo_ ~ustre Senador _Máno Covas estão fora
de prazo regiiTlenlal, malgracio o que d•z o art 122. inClso I Refer1do art1go, na
verdade, assegura ·que as emendas se apresentem "em todos os ca$os
prev1stos no Regtmento". não a qualquer tempo

EMENOAN-1
A emenda do •lustre Senador Luaz Alberto- altera tllo somente o titulo. isto é a

denominaçao formal do Capitulo V Tendo

em

Vi$t.ã -qUii_S_f[ia ~viSava Uma situaÇão' fé

_-Sendo assim, desçle-jã nõs--ctiSp'Omos- a levar em consldefação as
emendas t!O Sen:tdor ~no COvas _quando o Subsutut1vo fr?r te~ado a _Pie~á~•()

excluida no Su~slltutwo que estamos apresentando, fiCB preJUdicada a sua 1ntenção

Em VISta do exposto, o parecer é CONíRÀRIO (OV pela PREJUOI_C.IALlOAoE)

Infelizmente. porém. por ora nâo llO$ poderemos manifestar quanto ao
mérllo da$ JUdiciosas propos•çóas apresentadas pelo tlustre Sanador por SAo
Pauto

EMENDAN"2

Em v1tude do eXpOsto. nosso pa,.cer é peta p.rejudiCial~dade das
emendas na Comissão, sem prejuízo das considE!rações que fare• em tomo
das mesmas, por o:casiãO da d•scussao a votação 0<!1 matéria no Planáno.

A proposição insere-se no espinto da autonomia dos Partidos Polit•cos que
caracteriza a Const•tu1ção de 198B A ngor. nllo sena ne-cess3no autonzar os Pa:'t1dos à asse
proced•men!o, uma vez que tal tá Jhe5 lt facultado, segundo nosso entendimento Entretanto,
como se trata de d1spos•ção trans1toria de caráter nao-compulsór•o. nao vemos nenhuma
ObJ&Iõ=liO à emenda

Igualmente, pelas razões acima mencionadas, nosso parecer _é pela
pre1ud•c•ahdade da emenda n" 37 ofefaCida pe~o Senador N_~'SO(\ C ame ir~

O parecer é FAVORÁVEL

Diante do exposto, expendemos par"eeef favorável ao_Pft~Sante PrOJetO dei
Le• da Cámara rr" 156192, nos termos do segumte SUI:lsbttltlvo; o'Eivondo ser
declarados preJudicados os PLS 243191(Subslituttvo}, 268191 e 06192 e 130192

EMENDAN" J
A emenda em tela. de autor1a Oo p-eclaro Senad:o_r_Ney Maranhão. v•sa garant1r
aos cand1datos (notadamente aos que diSPIJ!a'Tl as ele•çOes proporcionaiS) o d1re1tO de
preferénc1a, para suas campanhas. sobre as doaçOes que porventura tenham carreado
med1ante seu prestigiO pessoal para o PartidO Tal medida. segunelo o ilustre autor, havena
de penm\lf ma•or controle sobfe doações re~b•das por determinados cand•datos__e nunca
reveladas i opinião pUblica Argumenta ident1camente S Exa que, em cert~» caSos, não
havendo _s,rnpat•a p.a_ra com o part•do. mas sim com a pessoa do_candu:!ato. muitas doaç.Oes
que tama•s senam fe•tas acabam se realiZando
_
___

EMEr-tm:s; N" 1 - CCJ
(Subslitull~i_

AD Projtlto <!e L111 da Câmara n" 156, de 1992 (n"
1.670189. na
Casa de ongem), que Hdispóe sobro
Partidos Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3",
Inciso-v, da Coostituiçêo FOOGrat ·

É inegãvel que- a-emenda tem -um .t~specto positiVo teimar -transparente e pUblica a
doaçlo feita a um detenrunado eand•dato.
evrtando qu8 este a receba sem conhecimento da op1niâo públiCa e do ele1tor É de
se ressaltar, entretanto, que tal expedienl& hiiYOf'ia de enar uma !!õituação anOmala n.a v1da
partidána
,

O CONGRESSO-NACIONA.L dtlcte~·
TITULO I
OisposlçOes P111limlnares

O nplrito dll Lei C>rganK:. 6 o di trwM'formll o f'll•iCiameuto oos Part~
Politicas rlgoroaameote público • ~. proa.nndo mt.r, di tockll o. rnoclc», •

~limç.IO dotais~ .

. Por outro t.do, a.~ OD Serl8doc' Ney Mlrlinhlo diz . . .ilo di..........,t• a
Clrg6rliaa lbl PartJdclt; trata doa ~ inltitucionllis, islo 6 ,

aarnp«twc oleitrn4. A Let
~les

dostin«<os a rNII1I« o

~

em

.-u die-11-dia. em ...,..

~ ~

•

Alt. :2-•• 1:: li\Q • Clrilçlo. Mio, ioiOOipoiwçlo • tllCiinçlo de
P..-tidM Polltioc:., eujo1 ~ rupettem a~ riKioNI, o . . dMnocrllllclo, o

permanentes.

~idammo e oa direitoa 1\rldamentail dll peuM ~

A emenda do IncUto s.n.dor, uslm entondemos. deve ser .Oit8da eo Código
EleitOI'lll ou à lei Eleitoral, se atavieraser~ pararegulamerur asele1çôesde 19io4.

registro civil.

Art 3-. • 0 Paf11do Polltic:o adquire persooa!io.d. juidica pMo

Diante do expos1o__o parecer 6 CONTRÁRIO

Art ••.• Os filiaao. de um Partido Político tfm IgUaiS direitos e
deveres

EMENDA N• 04

M. s•. -- A aç.6o do Parlldo tem caráter nacional e é eMII'Cida de
--acordo com seu estatuto e programa, ~ ~ ~ _entidades ~ ~vemos
estrangeiros.

A emenda foi ii'\COfP(lrllda ao Substituti110 no_Art:.,.
Parecer é FAVORÁVEL

Art 6".•

t: vedado 110 Partido Politico minislrw' lnstruçAo militar ou

paramil~at. utilizar-se oe organizaç&o da mesma natureza • aôotat uniforme para sous

EMENDAN"OS

~-~

A emenda foi incorp_orada ao Substitutivo no Ar1 7"

M . .,., • O Plll'lido Politico, liPÓI adqi.,lirlr personalidade jurídica N1
forma da lei civil, registra seu &statuto no Trlbl1181 Superior Ele•loral.
·
S 1•. - Só é admit1do o iigistro dO estatuto de Part1do Político que
tenha caráter naClOrlll, considerando-se como tal aquele que ocmpr0V41 o apoiamento de
eleitores correspondente a, pelo menos. rne10 por cento dos mos d<ldos na Ultima eleição
ge111! para a C;1Jmara dos Deputados, não computados os em ~nco e os nulos, d•stnbuidos
por um terço, ou mai5, dos Estados, com um m!nimo de um _déçi~_ ~ cer:-to ~-eleitorado
que haJa votildo em cada um dele$
$ 2"'.• O Partido q.~e tenha reÇjll5\rado_ seu estatuto no Tnbunal
Supsr.or Ele.toral podtt participar do processo ele•tor,1t. receQer recursos do_ Fundo Partldãno
e ter aceuo gratuito ao rádio e iii telev•sa.:J:,_ no_~ termos f1xados_ne_sta Le1
$ 3". &::unent&·o Partido que prffnchef as c:Ondiç:Oes do art 14
pode reÇjlisttar candidatO$ próprios ãs eteiçOes para Presidente e V1ce.Presu»nte da
República, para Senador. Governador e Vice-Govemador de_ Estaqo e OD I;IIS!tilo Federsl e
Prefeito e V•ce.PietGii6
toclas as circunscri~s do País onde se ache organ1zado

O Pare.::eré FAVORÁVEL
EMENDA N"06
A emendo~~ fo• Incorporada ao Subslltul•vo no Ar! 24
O Parecer é FAVORÁVEL
EMENDA N"07

L

A emenda foi 1ncorp-orada

ao Sub_S\iluliVO no__M___$4__

_

O Parecer é.F AVORÁVEL-

EMENDAN"OI
A emenda fo• Incorporada ao Subslitutivo no Ar! 54
O Parecer é FAVORÁVEL,
- EMENDAN-09
A emenda foi Incorporada ao Sl.bstitutivo e atendida no Art. 53.
O Parecer é FAVORÁVEL.
-

em

$ 4o, • o Partido que nOO preencher as condições do art 14 só
pode registrar c:and1dat05 a Senador. a Governador e Vfce-G~mador e a Prefeito e Vice·
Prefeito nas cirOJilSCI'içõel, onde_ esteja orgamzado n. ronna do seu estaMO e desta lei e em
que:oa UltP'TUI eleição proporcional, re;~liz.ada respectívãmenl& para a Assemblóia legislat•va
o-ii C4mllra Municlp.til, haja obtido Qf'ICO por cento dos ~apurados, exciuidol os em
branco e nulos. •
·
S 5"'. - Soffiente o rogis!to- do ·estafufo do Partido no Trlbu'lal
Superior Ekiitoralassoguraq 11 exctusiviclado diiiiWI denominaçAo, sigla e símbolos, vedacla a
utilizaçlo. pot outros Partlclos, 00 van.ç:ões que
a indUZJr a erro ou c:onfuslo,

vem.m
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S ;20. A solicitação lel&rtd.a no inetso IV, de~eré ser encaminhada à

TfruLON

Just1ça Ele•toral,

no min1mo, a vll'lte e Quatro horas da convenç.ão,
S 3" - O ob$ervada" terá assen1o na Mti!$8 0Jretora, sem contudo

DA ORGANIZA<;AO E FUNCIONAMENTO DOS PARTIDOS POLlTICOS

_ tomar Qa_rte em dtseunio ou formular pronuooamento sobro quatqt.>er mat6na

' .... Nlo podor~ .... designados~ .. ~ r.forldn nnto
CAPITuLO!

DA CRIAÇÁO E 00 REGISTRO DOS PARTIDOS POLfTICOS- ____:
eartOt~o

=

Art 8* ·O requenmenlo do registro-de Partido Polit•co. dlr>g•OO ao
competente do R-eg•Wo C•vtLdas Pessoas Juridteas_ da Caprtal Federal deve se•

subscnto pelos seus fundadOr~tS, em nUmero _nunca •nfertor a cento e um. cori\"-dorn.çii•o
eleitoral em, no mlnlfl10, um terços dos Estados, e sera acompanhado de
r· cópia al.llênt1ca da ata da re1.1"11llo de fundaçáo 00 Part•do.
11 • exemplares 00 OiãnO Ofittal que pUblicou, r;o seu uitatro teõr, o
progamaeoest41tuto,
_
~--lll • relaçáo de todos os fundadores com_ o.,.nome_ compl_ato
naturalidade. nUmero do titulo elettoral com a Zona. Seçc'lo, Mun1cip.o e Estado. profissao e
endereço da restdêncta
S t•. • o requer•mento tnd•carâ o nome e_ funç.aio dos d!rtgentes
provisórios e o endt:lreço da sede do Parttdo na Captlal Federal
$
Sattsfeitas as exig!ncias deste artigo, o Ofte•al do Reg1stro
Ctvil etetua o regtslro no livro corri!'Sporldente. e~pedindo certidllo de tnte1ro 1e-or
S 3" • Adqulrtda a personaltdade Juridtca na lonna desle art•oo o
Partido promove a obtenção do apotamenlo mlntmo de eletlores a que se relere o S _1° do art
?- e realiza os atos necessénos para a consli!UiçáO dlt.lnrt1~a de seus órgãos e des•Qiiação
dos dtngentes, na forma do seu estali.J!O

.z- -

Art 9" • Feita a_consutu•çâo e destgnação refer><!as no $ 3" do
art•go antenor, os dmgente:s nacJOn.tus promoverlo o r~1stro do estatuto do Parttdo junto ão
Tnbunal Supenor Eleitoral. atravb$ de requerinento" acompa~haOO de
I · exemplar aulentreado do
parttdãnos, lrtSC'"•tos

2", 00 artigO .a •,

•~te1ró

teor do programa e do esta:.Jio

1• o. c.ndtdatos • letJI- parentes, einda qua por llfll'lldado, at6 o
AgiXIdo greu inclusi..... ou por lldoçlo;
11 - os fil~ • Pertldo Polllico.
ur • as autoridades • funeionárioa que dHempenhem cargo,: ou
ftnçOes do confiança do Poder E:o:IIO.ICivO. o_
$ s- • A aoiiCI\açlo do obS8f'Vltdcr, que aer41 con.lgottda em lltll,
nAo 1mpeóe • reali:.l:~ de eonv.nçAo.
. - S 6"' • Se o obserVIIdot nor:n-cJo n6o ~ • Convençlo, a
Just•ça Eleíloral ou o Tribunal determll'l3ri QUO SOJa apurada a responsabllidaOI!I pene! <lo
7

,_

-

faltoso

CAPiTULO lU

00 fUNCIONAMENTO PARLAMENTAR

Ar1 13- O Partido Politico fun~ona, nas Casas L.eg1s!att~as, por
intennédio de uma bancada, qvo deve con:s!Jtull' suaa l1doranças do acordo com o estalutQ ôo
Parttdo. as disposições reglmenla•s das respedwas Casas e as normas dt:lst;~ lei,
Art 1-t - Tem dlfeJto a funciOnamento parlamentar, em todas as
Casas Legis!ati~as para as qua11 tenl'la ei~IÓO represl!tltant~t, o Partido que, em cada
elerçáo para a Cêmara dos Deputados obtenha o apo1o de, no mimmo, cinco POf' cento dos
votoas apurados, Mo comp_ulados os em branco e os nulO$, distribuídos em, pelo menos, um
terço dos Estados, com um mln!!!lO de do1s por cento do total da cada um deles.
Parágrafo Un1co, 0- Part!Óo PolitiCO que nao twer funcrOnamento
p.art.amentar nlio perder:i> seu reg•stro no Ca1'10r1o do Reg1sti'Q Ci~~ e, ressalvadas .as
hipóteses prev1stas no Ar. 33. manterá o seu regiStro JUil\O ao Tribunal Supenor Elettoral.

no Reg•stro ClVlt
11- certidão do regtstro ov11 da pessoa Jurldica, a que se refere_o S

CAPÍTULO IV

~rror,

Hl. cerltdôes dos cartónos eertora1s que comprovem ter o Par1odo
obtido o apoi.men!Qminllno de eleitores a que s& r8fere oS 1• do art 7"
$ 1•, • A prova do ÇC)IarrHin\0 mfnfmo de e!e~O(C!S e feJla por mi!IO
de suas assinaturas, com monç1o ao nüTNHo do respechvo titulo eleitoral, em listas
organizadas para cac11 Zona. sendo a voracidade das r~speet1vas asstnaturas e o nUmero dos

DO PROGRAMA E DO ESTATUTO

Art 15. Observadas as dtspcsições const•tuetona•s e .as o'asla Let,
é h~re para ft)(.Sr, em seu programa, SfiU'S objet1~os poJitiCOS e para estabelecer, em
seu·estatuto, a sua estrutura mtema. organ1zaç!o e fUI'ICionamento.

-0 Partido

títulos atestados pelo Esowao Elei!Dnll

S 2-. -O Escrivlo Eltlítoral di imediato reobo de cada hs1a que lhe
for Çl'e$01ltada e, no prazo de qutnze d1U, lavra o seu ateslado, devolvendo-~~ ao
inCeressado,
S 3-. • Ptotoc:olado o pedlóo de rwgtstro no Tribunal S"l)enor
Eleitoral, o processo respect•vo. no prazo de quarenta e oito hor'IR, é distribui do a urn Relator
que, ouvida a ~ . , diZ 6a, ~ • .m igual prazo, diliQ&neln p«a
...,.. ~ r.rtws do prooHIO.
Se nlo l'louvw dilig6ncin • detfilnlnll', ou ~ o ....
11t.,.;iimento, o Tritull;t Suparior Elailor.t ,-.giltl'll o ..!aMo do Partido, no prazo de trinta

-

~Wg'tau.da:

s ... -

J • nome, denomtnaçao abreviada e o estateleclmento da sedo na

Capital Federal;

11 • filiaç.Ao o desligamento-de seus membr"o5,
lU- d1reitos e deveres dos filiados,
N - modo como se org.aniza e adrml"ll$lra, com a definu;ao de sua
estrutura geral e idemiflcaç:ão, composiç:Ao e ccmpoténaas dos órglos parlldafios nos nivel5
muntetpal, estadual e nacional, duraçêo dos marJdatcs e processo de eleição dos seus
memtx'cs.

Art 10 - AI alteraç6n ~ticu ou estalutánn, ~
~enle, devem sot encaminhac!as, pwa o mesmo fim, ao

no orlcio Civil
Tribunal Superior Elailcr.l

Art. 11- O Partido cem registro no Tribunal Superior Elei!OI'al pode

a.denciar,

Art. 16 • O Estatuto dO Partido deve conter, entre outras, normas
sobre.

r.apec~ivameme:

_

_

__

1• lf6s delegados perante o JUIZ Eleitoral,
H. qual[o Delegados perante o Tribun«! Re~ional EleitoraL
III • c•nco Delegados perante o Tr1bunal Supenor Elettora'
Parágrafo Urueo Os delegados aedenci.ado:s pelo OC~ão de d~reção
nacional ~preson!am o Partido pctr.nte qu~~isquer Tribunais oU Jui;z:e$ Ele•tora•s. os
ctedaoclados pelos 6rglos estaduais, 1Q1!10nte peranta o Tríbun:~l_ Reg!9fl31 ~le1tor_a1_ e os
JuiZft EJeiiOI"IIiS <lo respectivo Etlaclo. do OistTilo Feden.l ou Temtório Federal. e os

rxoc:-o

v - JidelidJtda • dildplha pric*iea.
1*'11 epuraçlo ldraç6es • eplicaçlo eles penalil»dft;, UMgU'IIdo .-nplo di~ de deffta;
VI • condiç6el e fcriM de uc:olha de MUI cendiGialo$ e C*'gol

e

~~~ eletivat;

VIl- 11nença1 • ccrilbilidede, Htabelec:.-ldo, irlcluaiw, normes que
oa habilitem • ~ u quriu QUe oa HUI candldliõ& Pouem dNpender com a ~
eleiçlo, ·qu~~ ftxem os limites eles CiCinlribUiçOos doi ~liedl» • defiMm • diYetaal fontes dlt
receites do Partido, ol6m ct.quela prev~~ta& neatl1 L111;

VJU - cri16rica cs. diatribuiçlo dJ» recuno~~ do .Flnk:t P.ti<Wrio
entre o:s 6rgloa de nrveiiTUlicipal, est.dlal • nadonel que ~ o ~.
IX • prooedunento de reforma de progrllrNI • do estatuto.
Art. 17. É vedado- Pertidos Polltieoll
1. usar símbolos nacionais para fins de- propaganda,
U • m•mstrar 1nst~ mtlitar ou paramíhlar e adotar untlorme para

credenciados pelo Ofg&o municipal, perante o Ju,;z: Eleitoral da respeCttva junsdiç;1o
seus filiadO$

CAPITULO V

CAPiTOC0-11

____DAFILIAÇÂO PART~ÁRIA

DOS ÓRG.I.OS 00-PAATlOO-PõLiTICO
Ar\. 12 - Para reg•str• candtda\o a ele1ÇO&s maronlánas ou
proporcionais, na c1rcunscri~ respectiva, c Partido Politico c!e~e 181" -constituído, na forma
es~aturâtia, o seu ôr~lo de dtreçJio Municipal, Estadual ou Nacional

$ 1•) -0 Estatuto partldãttC OG~râ.
1 • fi~ar o prilzo _para a ren~ação de seus órgãos de dtreção,
adiTlit•da a prorrogaçlo de. no mé~•mo,_un' (1) ano. desde que váll<!a para todos_o:; dlfetófiCS
do mesmo nível,
11 • estabelecer os requisitos para a convocação das convenções
inclusive a arnecedêneia mfnima para a publ1cação de e_dita!. cem_ indicação do lu~jar. d•a e
hora da reun.:io lt com o ent.ne•ado da matOna •nc:lulda nt1 pauta, obJE!IO de deliberação,
III - definir quais filiados têm dtreíto a voto na con~ençao. em cada
nrvor, • o qUOOJITI para dehberaçlo;
rv - assegurar que, mediante solicitaçêo da dirttçáo part!déria, de
primeiro sfgnatario ele chapa ou de deZ por cento dos convoi"'Clonats, as Convenç6es
Munici_pats, RegrOnais e Nacional poderio ser aecmpanhadas por um observador destgnado
pela Justiça Eleitoral.

Att 1B • Só pode filiar-se • Part•do o eleitor que estiver no pleno
gozo de seus d1retiOS políticos

partidária,

Art. 19 - Çonsidrtn.-se deferida, para ledes os eleitos, a filiaçáo
com o atendimemo-das re~as e5\atutárias 00 f'artldo.

Pará~alo Untco. Defenda a ftl1açAo do eleitor,
comprovante ao Interessado. no modelo adotado pelo Part•OO.

sem

entre~ue

M. 20 • Para concorrer a cargo elet1vo. o ele;tor de~erã estar filiado
ao respectivO Parttdo, pelo menos um ano antes da ~ta fixac!;l para as eleu;.ões, maronténas
$ 1..) • No caso da portador de mandato ele!Jvo, o prazo a que se
refere o "caput" deste art•po será de dots anos.
S 2-}. A eltígéncia previsla no parágrafo anterior nao é aplicável no
caso de o filiado ter sido eleito para o mandato em curso
a) a partido que tenha sofndo o cancelamento de seu reg,stro no
_ Tnbunal Supenor El011oral em raz:lo de Fusão, 1noorporaçáo ou exbnçllo,
b) a part•do tncorporador
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Al't. 21 " Na pr1me1ra $emana dos meses do ma•o e dezembro de

s 2") • No caso de mcorporaçao, observada a Le• Crvil. caberá a(.;

cada ano, o Part1do deve env•ar. a~s Juizes Ele•1or~•S. para ar(luivamento, pubh~ •
cumpomento dos prazos oe f•l•açlio partidária pa~a efe~o de cand1datura a carpos e!1!t1vos, a
relação dos nomes de lodO$ os seus filiados, àa qual conSlarã o número dos tiltl!os eleitorais
e das seções em q~.~e sllo mscrllos
$ t•) ·Se a re!41çiio nlio é remetida nos prazos menc1on.dos ne1te
8rtlgo, permanece 1na1terada a filiaçio de todos os eleitOres, constante dli relaçlo remetidli

p.eM•ckl incorporando deliberar por maiona absoluta de votos em Convençao NaCional. sobre

adoç.lio do estatuto e do programa de outra agrerruação
S 3"} • AOOtados o estaMo e o programa do part1do 1ocorporador,
realiZar-se-i, em Convençao Nacional conjunta, a eleiçAo do novo D1retório Nacional.
$.C") -Na hipótese de fuS:.o, a e~•s!ência legal do nove Pa11ido tem
iniCio com o registro no Qfic•o Clví! co~ente da Capital Federa!, do estatuto e do programa,
CUJO requemnento deve ser acompanhado das atas das dec•soes dos órgãos competentes,
S 5") ·_No caso de incorporal(Ao. o mstrumento respectivo deve ser
levado ao Oficio Ci'O'il t:ompet"'inte, qi.ie deve; entlo. cancelar o registro do Part1do incorporado
a outro,
S 6"}. ·Havendo fuslo ou incofpolaçao de Partido, os voto$ obtidos
por eles, na Ultima e181çlo geral para a Cilmara dos Deputados, devem ser somados para
ll'faito do fl..ndonamenlo par1amentar, nos tiii'TnO$ do art. 1o4, da distribulç:lo doa teeur101 do
FU'1d0 P~ e do aoaao Ql'iltuito ao radio • i televislo.
I 7". ~ O novo ntatuto ou ~ de li mjlOiaçlo deve w
klvlldo a registro • avam.do, reapactlvamenta, no Oficie Civil e no Tribunal Superior EleltOI'III.
S 8") - A inc:orporaçlo ou fuslo somente podeni w realizada 1116
um WIO ..-.tn da data das ektiç6e&.

antenom1ente
.
$ 2') • Os preJUdicados por dl!lsid.. ou má·~ poderllo requerer,
d1retamente à Jusl•ça Ele•toral, a observânc•a do qu& prescreve o "capiJI" deste artigo
M. 22 - I: fllc:ultlldo ao P.-tldo Politico ••t.t~eleow, em ....
ntatu'IO, ~ de 1'111~ partld6rill IIJI*bw .a. .-viltOio nnta UI, com Vista a
aN"'dlde!Ln • <*gol eletiYOI. .
Pat8grllfo únim: Os ptaZOI de fitltlçlo J*'lld6ria, fiudoa no
utat~o do ~. com Vlltal a~ a C1f001 al«ivott, n1o poólm w allor.clof. no
ano d.l elelç:lo.
Art. 23 • P .... dHiig6"·M ® Plll'tldo, o filiado rí1z oon'1161lc8çlo
eserila ao 6rgAo do diroçlo n11.K1lc:ip.~le ao JIJiz EleitOI'III di Zona em que for inactito.
Parãgrllfa Unieo: Ooconidol c!ois eli... ela <lata da entroQ11 cs.
c:omunicaçlo, o vincule toma-se ltXIinto, para todos os efei1os.
Art 24 •
nose<1sos de

quaiQUet filiado IXlC**

? cancc!ai'nel'ltO imethato da fihação partldérJ8 ver1fica-se

Art 32 - Conduldo o processo de fuslo ou do ir'leorpcnçlo,
1- impugná-la perante a Justiça Eleitoral:

1-mcme·

11- perd. dOS direitos pOIItiCOS,

11 - desllgar-se de Partl!jo mediant& comvnicaçAo ao
a que esl1ver filiado ou li Justiça Ele1toral.

lU • expulsic;

IV - Ol.llru fom'lllls prevista no estaMo, com comunicaçlo
obrigatória ao .at1ng1do no prazo de quarenta • oito horas da decido.
Parãgr.afo ún•c:o: Quem- se fiha • outro Part1do eleve fazer
comunicação ao Part1do, e ao Jurz de sua respectiva Zon.a Eleitotal, para cancelar sua
filiaya.;., w lliio o f~UJ no dióll imodltio 010 dll fli:fYJI filii!Çio. <Xl!lf'~a dl.lpla filiaçAo, IMIOdo
ambas COnSideradas nulas para todos os eleitOS.

~ilo

diretive

Art. 33- Oar.,e-a o cancelamento do reg•slro de Part!dc Polit•c:o
I . q~ deixar de realizar ele•ç.Oes periódicas ele seus órgãos
pWtid6rio1 de direç.AO, Nl forma e nos prazos Htatutlirlos;
_
ti • que, por clois pJ.i1os suoessivos, deiXBr de iMC~"ever candidatos
pan1 a CAmarados~:
m - que nlo atooder, por dois ple~os. sucessivos, a exig6nc•a do

art. 14
Pa"'orafo único: O cai'\Ce!amento de registro. nas hipóteses
previltas neste artigo, wá requerido pelo Proc:urador-Gerat E!eiieral, de ofi'do C1J med•ante
repruentaçio de QUIIquer eleitor.

CAPiTULO VI
DA FIDEUOAOE E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIAS

Ar!. 34 • Nio perdem os mandatos os eleito5 por PartidO Politlc:o
cujo registro tenha sido cancelltdo, desde QUe o cancelamento tenha decorrido de fusao ou
inCOI'JX)I'açio, assegurado o dirello de tiwe opç6o pan:idiria

Art. 25 - A responsab111dacle por vlolaçlo dos deveres P-'!111mirics
deve ser apurada e pun1da pelo competente 6rgio. oa coolonnlda~ do que disponha o
IISlatu(o de cada Partido.
$ 1•. • F1hado aloum pode sofrer mediq3 d•sciPhnar ou pumç!o pai
c:onduta que não esteja liPJf•ceda no estatuto do Part1do Politico
·
$ 2" • Ao acusado é assegurado amplo d1re~o de defesa

Art. 26 - Na Casa Legislativa, o Integrante di bancada de PartidO
deve subordinar sua açâo parlamentar aos principias doutrlnános e programállc:os. •s
d1retm:es estabeleCidas pelos órgãos de dlreçAo part•dános. na fom'llll do estatuto

. Art 35- Para efeito do que &stabele_cem o art. 14 e o 1nc•so III do
art. 33, Part•dos cohg3dos nao contab•hzam
I • os votos q.Je nlio tenham Sido dados a seus respechyos
cand1datos a Cãmara dos Oepulados,
11 • ~ votos de legenda, destinados à coligação, ~ue nao
contenham •speci11caçio ela ••gla ou denominaçAo p:art!dina

_

Art. 27 - O Estatuto do Parttdo poderá estabelecer, além das
medidas diSCiplinares básicas de catõher partidâlio, normas sobre penalidades, inclus•ve com
desligamento tempofárle da bancada, suspensêo do el1re!to ele veto nas reunioes in~e~mas ou
pe1'1:1a de todas as prerrogativas, carvos e funçOes que exerça em csecorrancia da
representaç;lo e da proporçto par11dária, na respec!iva Casa Legislativa. ao parlamentar que
se opuser, pela atitude cu pelo voto, is diretriz\es legitimamente estabelecidas pelos 6rgAos
partidl!lriOS.

TiTULO lU
OAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS
CAPiruL_OI
DA PRESTAçAo OE CONTAS

CAPtrulo VIl
DA FUsAo. tNCORPORAÇAo E EXT1HÇAO DOS PARTIDOS POL!TtcóS
Att. ~-Fica cancelado, jlno ao Oficio Civil e ao Tribunlil 5....,..-ior
Eleitoral, o r.gistro do P.WO que, na fCfll'lllde teU eat.~uto, .. diMOiva, incorpore ou wnha
a :se fundir • outro.

Art 30 ~o Triburial Superior E!e~oral, após tráns•lo em JUlgado de
G8c:ido. cletarrmnará: o cancelaineMl elo ~WQ~stro e elo eatatuco do Paf11do contra o qual fJqUe
provado:

.
.
.
.
Art. 36 • O Partido Polltleo, atrav6s de seus .órglos nacionais,
tegloNus • I'IYJI'tlcipa1s, clive rnanltlr lhCtituraçlo c:ont'bil, de fofma a perm~lr o conhecimento
da origem de suaa receitas e a destin8çlo de auu despesas.

P-'Onlfo único: A~ C~Clntti, fwwlc:elrll • ~

(optl'tiCionll). p«rrmoniaa do& hrtidol Polltlool, ~. a.g.!ldede, ~ aplicaçlo
du ~ • doaQOM, bem eeeim • rwúw:ie. NC»>ta, ..,., axercidtl pekl sistm.
de conlrOie inlemo dlt ceda Partido e, ~ controle axtemo, de Jua11ça EleitOI'III e do
Tritu1el de Conta di Unllo, ~ M nt. dt ~do Ftnto Partid6rlo.
M. 37 - ~ wclado 110 Partido receber, direta ou lnditiCamenle, 10b
qualquer forme ou pretexto. oontribuiçlo ou auxilio pacunijrlo ou ~ em <inhKO,
inc:luilw ....... dlt publk:ld.dt de qualqu« ~. procedente de;
I• entidfde OUQOYI!mO ~;
~~ - -~ ou 6rob pútl&ic:ol, ~s - ~

I - tllf recebido ou estar recebendo rKUrsos financoiros de

retericlas no art. 44;

11 • estar subordinado 1 entidade ou governo Mtrangoiros:
III - n;\o ter prOS!Ado. I"'It! temlOS des~ Lei,_ as devidas contas •

III - awwquias, empresas p:tllicn OCJ concessionárias de serviÇos
pUblicos, sociedades de economia mista • fundaç:6H instrtuldas em vartvde de lei e para ~
recursos conco"am órgios ou entidades govemamenta•s:
N- enbdade de classe ou s•nchcal,

procedénc:ia IIS\rangeira;

IV- que mantenha Ol'glnizllçlo pt~tamilitw.
$ 1•. • A decisio p:licial a que M ref.,.. 05111 .-tigo deve MI'
precedida de processo regular, que aS$1!gure ampla defesa.
S
·O processo de eanoelamento 6 iniciado pelo Triburilirli vishi
de denúnCia de qualquer eleitor, de representante de Partido. ou de reprnentaçlo do
Procurador-Geral Eleitoral.

:z-.

Art. 31 ·Por deliberação de suas Ccnvenç6es Nacionais, clois ou
ma1s part1dos poderõlo fundlf·se num só ou incorporar-$e um ao outro.
s tG) -No ptlmcuro cas.o, observar-se-Ao as ugu•ntes no/TNis
a) os 01retórlcs dos Partidos elaborarão pr0ji!10S comuns de
estatuto e programa;
b) os Partidos reunidos em u-na só Conven~o NDCIOn:!ll, por
maiona absoluta. votarão os preJetos e eleger.llio o O~retôno Nacional Que promoverá o
rec•stre do novo Part1do

Art. 38 - O Partido estA ctxigado • enviar, anualmente, a JIJS1iça
Eleitoral,

o balanço OCII'Itâl:lil óo •~ercic:lo findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte

$ 1•. - O balanço COI'Itibil do órg6o nac1on111 ur6 envi&do 110
Tribunal SUperior Eleitoral, o doi 6r'glos es~is aos Tribunais Regionais Eleitorais • o dos
6rglos 171Uflicip.lls ao1 Juizes Elftilonlis.
·

S 2". ·A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a pubUcaçao
dos. balanços na imprensa oficial, e, ondê ela n1o exista, procede à a(rxaç.ao-dos mesmos. no

Cartóôo Eteitor~l.

S :r. • No ano 11m quo ocorrem eleições, o Partido deve enviar
balancelts menuis i Justiça Eleitoral, durante os quatro meses antenores e os do1s meses
posteriores ao pleito.
M. 39 - Os belanços devem c:onter, entre outroS, os s~guintes
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. diSCnrnmação dos ~alores e dest1naçao dOS recursos oriundos do
Jl • or~gem e Valor di!.S contnllu1çOes e c:loaçOes
III • despesas de. cariller eleltor.l!l. ÇOm- a i!fspêCifi"~;;â5 -e
cornpro~aç.;:io dos gasros 1:0m programs no rád1o e telev1são. com11és. propaganda
publ•cações, comic,os. e demais a:,v,dades de camoanhil
IV · d1Ser1monação detalhada das re~:eotas e despesas

An 40 • A Justoça F.leJtoral exere. a fisca!lzayão ~obre a
eseriruraçao contâb1l e a prestação de contas do P~rlldo e das despesas de campanha
eleitoral, devendo ateslar se elas refletem ade~:~uadamerJte a real mov!fTlentaçao flrJaflc:elfa os
d1spénd•os e recursos aplicados nas campanhas eie'ltOriiiS, ex1gihdo a observaçao das
segu1ntes ncrmas
I - oOFJgator1edade de const1tu1ção de comitês e designação ele
d1ngentes par!1dáflOS específiCOS, para movimelitaf recursos financetrõs nas campan!Jas
eletlorais·.
1t • caractenzaçao da resportsal:lilldade dos dirigentes do PartidO e
comitês, 1nclusM:t do Tesoureiro. quit respo.1derão. CIVIl e Cflm1nalmente. por quaisQuer
iiTeg-ulandades,

III • esc:rlttnçto corübil, cem dOcumontaçlo que ~ a
.mr.da e salde d& dinheiro ou de bens receb;dol e !IPiic&dol;
J\1
~ ~on.

• obrig:atOOedKto de sor conservada, pelo Partit;lo, a
de su.s prestaçOes de contas, pot prazo n1o inf«ior • cinco

onoo,
V ~ obrigatonedada do prostaç.llo de oontas, pelo Partido Poi!Uco,
comit6s e candidatos, no IIOCemlmel"llo da ~nha eleitoral, com o recolhimento
imediato • tesouraria do P8rtldo dos Mldol fimlnc:elros eventualmen!a eputaclol
Parégrafo ónlco_ P•111 ef&tuar os exames noc::essirlol ao
atendimemo do disposto no ceput. a Jusi1Ç& E'aitoral pode requisitar técnicos_ do Tri!)unal de
Contas da Unta o ou dos Mtados, pelo tempo c;ue for neeeuârio,
IGUS

Art 41 • O -Trib'UnaT Supenor_ Eleitoral e os Tril:lunais Regionais
Eteitorats i vista de denúnCia fundamentada- de fihado ou delegado de Part•do, de
reprasentaçao do Procurador·Gera1 ciu Rég10n11f ou de- miCi3tiVa do CoiTegedor. determ1nario
o exame da escnturaçao do Part1do e a apuração de Qualquer ato que viole as preseriç6es
legais ou estatutárias a que, em mal6i111 f1narll:e1rll. aqiJele ou seus filiados este,am sujeitos
podendo, inclustve. determinar a quebra de sig1lo bai"lcário das contas dos Part1dos PIJfll o
esclarecimento ou apuraç.iio de fatos vinculados à denúncia.
·
Parágrafo Unie.:r O Partido pode examinar, na Just.ça Eleitoral. as
prestações de contas mensais ou anuais dos dema1s Part1dos, quinze d1as após a publicação
dos balanços financeiros, aberto o prazo de einC(I dias para tmpug~·!as, podendo ainda,
relatar fatos, indicar prov•s e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que
V1ole as presc:t"lçôes legais ou estatvtárias a que_ em matéria rmancei~a. os Partidos e seus
f1hados esteram sUJeitos

Ar! 42 • Constatada a vrolaçlio de normas lei>jais ou estatutária;s,
ficar;li o Partido su~~o ás seguintes sançOes
I · no caso de recursos de origem não mer~Cionadt ou eSctarec!da.
f11:a suspenso o recebimento das quotas
Fundo Part1dáno até que o esclare-cunento sera
ace.to pela Jvsliça Elettoral,
11 • no caso de teceb1mento de recursos mencionados no art 37,
fJCII suspensa a part'lc1paçâo no Fundo Partod.âfiO por um ano.
III • no caso de teceb1mento ::!e doaçOes _cujo valor uttrapase os
lim1tes prev1stos no art 45. $ 4° , ~ca suspensa por dois anos a pan•c1paçao no Fundo
Partldáno .,-seni spl!C3-da, ao Partido, multa COITespondente ao valor que exceder aos lim1tes
rucados

ao

Ar! 43 • A falta de prestaçlio de contas ou sua desaprovaçao total
ou parcial, implica suspensão de novas Q!.IO!as do.Fundo Par!1dárlo e sUJeita os resp-onsá~e•s
ãs penas da lei cabíveis na espécie, aplicado. também, o disposto no art 30
Parágrafo Uriitó' A Justiça Eleitoral pode determ,nar d1ligéncias
necessárias à complementaç:lo de int'ormações ou ao saneamento de IIT&gulandades
encontradas nas _conta:!' dos órgb de dlreçio pertidãr;a
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d!retamente aos órgãos de d1reçilo nac1onal. estadual e municiDál.- QUe remeterão à Justu;-"'
Eterloral e iKlS óf9aos rtoerarquu::amef'lte super•ores do part.do. o demonslratovo de seu
receb•mento e respectr•a dest111açlio Jun'.amente com o batan;o contábil
S 2° • Oul•as ooaçaes. qua<squer que seram, devem ser lançadas
na contabilidade do part•do del1n<dos seus valores em moeda corrente
$ 3• " As doações em recursos finance:ros .devem ser
ob•ogato·.a.,e"lte efetuadas por cheoue cruzado em nome do Part1d0 PolitiCO ou po• depõsllo
ba'lca••o 01•etamente na C:Y-'Ita do Pa~.do Potit1:::0
! 4° · O valor oas doações fe<tas a Pa11100 PO!,liCO. por pessOa
;v•idoca obede~:e aos se9u''1les r,n,tes
1 · para órgãos de d1reçt~o na~:oonal dOIS déc1mos por ct-1'1!0 das
dotações p1e71stas no mc1so IV do a.11;o an:e••or
U • para Orgãos de d~teção reQ•onal e muniCipal, do<s cenlês1mos
P?f tt''1tO_das dotações previstas no 1nC1SO IV do artigo antef!ot

Art 46 • A prev1sao orçamentãna de recurs~ para o Fundo
Part1dáno deve ser COflSIÇnada no Anexo do Poder JudiCiáno. ao Tr,bunal S'!perior ere<toral
S 1° • O Tesouro NaCiorial de,OOS1tarâ. mensalmente. oS
duodéc,mos rro Banco d.o Brasil. em conla espeCial ã d1spos1ção do Tnbunal Supenor
Ete1tora1
$ 2°. • Na mesma conta especial serão depos1tadas as quant1as
aiTecadadas pela ap11cação de multas e outras penalidades peruniánas. previstas na
legislação Ele1toral.

c»

Ar1 47 • O Tr'lbunal Superior Eleitor8J, dentro
cinco diu, a
contar ~ data do depósito • que te refere o $ 1•. elo
anterior,
ra1~
dnrtribt.tiç!o aos 6rg00s nacionais dos Partidos, obedecendo aos_seguintos crit6tiol:
I · um por cemo do lotai do Fundo Partidãno tar111 delloc:ado ~
entrega. em partes igua1s, • todos m: part1do$ quo, tenham seus estatutos regis1rados no
Tribunal SuperiOI" EleitOral;
11 • noveflt• e nove por cento do total do Fundo Partidário serlo
dis11ibufdos ~ Part1dos que tenham preê!'idudo as condições do art. 1-4 na proporÇAo dos
votos obtidos: na úllirru:~ eleiçlio gorai pora a Cllmara do» Oeputaóos_
'

arttoo

ra •

Ar1 48 · Em caso de cancelamento ou caducidade do órgao de
direçlio nacional do Partido_ reverterá ao Fundo Partidário a quola que 1'1 aste caberia.
Ar1 49 • Os dej:.Osit6s e movtmentaçOes dos mcl.ll"sos oriundos do
Fundo Pal11dá'IO ser.ào leites em estabele~:imentos bancãroos controlados pelo Poder PUblico
Federal, pelo Podet PUbltco Estadual
mex1s!lrldo estes, no banco escothldo pelo 611jáo
diret1vo do Parlido

ou.

Af1 50· Os recursos oriundos do Fundo PartidáriO ser Ao aplicados
I • na manulenção das sedes e serviços do P11rt1do. permitu:!o o
pagamento de pessoal. a qualquer titulo, este ult;mo até o lim1te máx1mo de vinte por cento do
total rec:eb1do.
11 • na prop-aganda ·aoutnnária e politica
III- no SIIS!arnento e campanhas eleitorais,
IV· na cnaç:.ão e manutençlio de lnSliMO ou fundação de pesqUISII
e de doulnnação e edul:açâo polit,ca. sendo es1a ap11caçlio de, no minimo. ·Vinte por cento do
total receb1do
Art 51 · Os Part1dos Polibcos, por mterméd10 de seus órgãos
naoona1s. prestarão contas anualme'1te ao TribiJflal de Contas da Un1ê0, da apticaçao dos
recursos de Fvndo Part1dá•1o recebrdo~ roo _exercicio antenor
$ 1°) · Os dOCUm6'1tOs reiat•vos ã es::lltu•açilo dos a:os de receita e
de despesa pertinentes ao Fundo Partod.ano_ ficatáo arqUivados por um peri6do de Cinco
anos par'! os fins de auditoria a cargO do Tnbunal de Contas di!! União.
---

$ 2") • O Tribu:1lll de Contas da Umão poderá detem-una•
dil,g.éncJas ne~:e»ár1as
complementação de 1nfotmaçOes ou ad saneafrlénfO- de"
lfre_gulandades encontradas nas contas dos Par11dos
$ 3") • A Jus!iça Eleitoral poderâ_ a qualquer tempo, lnvest,ga•
:sob.ce a aplicação do Fundo PartidáriO
--

a

•
Art. 52 • Na prestação_ de cortas dos órgãgs de direção par1idãria
de qu~lquer n1V1JI devem ser d1SC(ia11nadas as despesas realizadas com recursos do Fundo
Partldáflo. de modo a perrmt!r o controle da JUStiça EleJtoral sobre o comprimento do disposto
nos InCISOS 1e IV do art. 50.

CAPiTULO 11

DO FUNOO PARTI,OÃRIO
M. 44 • O Ftrldo EIIPIIICial de Alllitt6ncia Financoira 1101 Plll"tJd(»
Pollbcot (FlXldo Pattidkiol' oonllilulelo por.
1 • multa$ • ~s pecuniárias tiplicadas nos termo• elo
Código Eleiton~l e lois conexas
11 - r.anoa ftnant»>ro. que 1M forem de1f1NICSoiJ pot lei, em
eeráter permanente ou evernual;
lU • doaçOea de pes$011 flal~:~t ou juríd1C11, efetuadas pot intetmédlo
de depósnos bl!nc6rios diretamente na c:oru do Findo PIJ1id6rio;
IV. doti!IÇOes OfÇ8!T'IOntãrl•s da Un"1io em va!Of rn.nca Inferior. cada
•no~ ao nUmen::i de ele~onn; lnseritos em 31 d& dezemtro do •no 11n\erior ao da propos1a
orçamentária, multipliCados por dois mil e quinhentos etuzeiros, em valores de novembro de
1992, corngodos pelo lnd1ce Nactonal de Preços ao Consumidor • INPC ou outrO _lndíce _que
venha a substitui-to
$ 1°.• No lfiO em que se realizem eleições gerats de qualquer
nível, será dol:lrado o valor das dolaçOes orçamentârtas a Que se refere o inciso rv.
S ~ • As doaç.Oes, a que !e refere o inoso III, poetem ser
deduzidas na determinação da l:lase de di!OJio do imposto de renda de pessoas l'isocas e
jur!dicas.

TÍTULO fi/
DO ACESSO GRATUITO AO RÁDIO E A. TEi.EviSÃ6

Art 53 • A ~ de qualquer nMtnD I'Miiz.adll ~
Paftld:Os Politico• arn Jomal, rjdio. 1elevido ou qu~~lquer meio pübi"ICCI de ~ lonli
lldml1ida IOmOI'Ite no& cuos e:q:niU!'I'IIII"ICtl JnVjtto. . , lai
.
Parjgrafo único: ~ A lnrring6ncia cinta norma constitui alrnl,
aplicanclo-se aos dingentea p.-tidérios reapondveis as penas do a-tigo 323 da lei n"' -4737
de 15 de julho ele 1965.
•
•

.
M. 54 • A. ~ partidária gratuita, Q1'11Vada ou ao vivo,
efetuad8 mediante rr.-,wssAo por rádio_eteiOYislo ..,., t'Niizada entre dezenove horas •
vinte e duu horu _pera,_oom e)(dusivldade
I ·difundir os programas partidários:
11 • transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do

tri~ !'f!ÍI"'IOtOS e

~~~ par!!dário, dos eventos com e~te relacionados e da$ abvidades_ congressu.is do

comunitários

Ar!. 45. Ressalvado o disposto no art. 37, o Par!1d0 Polittco pode
rer:eber doações de pessoas fisicas e rurtdieas para consbtulç.lo de seus fundos.
$ 1•.• As doa,.O.s de q.10 trata es1e artigo podem ser feitas

III • d1vulgar a poso~Q do _Partido em relação a temas polibco$ 1" ·FIGa vedada. nos programas de q~ tr.a~ este Tftulo
I • a partlclpaçao de pessoa filiada a Partido que nao o re-$j:iti1ü..-.l

pelo programa
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11 ·a d1vulgaçao de propagand~ ele eandodatos a cargos elehvos e a
defesa de 1nteresse5 pessoa•~ ou de outros Part1dos

1!1 - a utolozaçlo de omag\lnS ou cenas_ rnCQrratas o.u •ncofTipJetas.
efeitos ou qua,squer outros recursos que distorçam ou falseoem os. fatos. ou a sua

Art. 65. Para f~ns de aplicaçlo das normas estabelectdas nesta Lei.
consocteram-se como equivBienle5 a E~tados e Munocipooa o Oostnto f'ederal e os Territ6roos e
respectivas. d1~isO-es polittoo-adm,nostratt~as
-

corn_ume<!çãO __ _
S 2•

• O Tribunal Super.or

Eleotoral

TíTuLO VI

JUIÇa'ldO procedente

representação de P<JrtldO. eassará o d•rMo de transm•ssllo a qUe faroa· JUS no semestre

OISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS

seg,nnte do Partodo qut> contranar o dosposto neste artogo
Art 55 ·As em1ssoras oe raaoo ce de te•evrsão focam obrogadiiS a
real,zar, pa•a os Par1odos Pol.tiCOS "" fo'ma desta Le• trª~m,ssões gratuolas em_âmb1t0
Nacoonal _e es:adual por u"IIC•attva e soO a respon'Jat:Hhdac:e dos respectivos orgãos de

d•reç.ão

- --

$ 1° . As. transmossões em C<lde1a· nacoonal ou eStadual poderl:io
ser rea11za::la~. a croléroo do J)i'lrtodo, em bloco ·ou aproveotanoo pa"te do lempo 1nte~ral q:,~e lhe
for destinado em mserçôes de trontoa segundos, no mte"'lalo da pr~ramayão normal das
emossoras
S 2", • A formação das cadeoas, tanto nacional quanto estaduaos,
sc.ré autor•zada pelo TribUnal Supeno·r-EieTtorãl QUiffárá a ne::essãna requ1s1ção dos horános
ás emtssoras de r.;id.oo e de telev•~o. medoante rec;uemmento dos 6rgãos _na.;oonais- dos
Part1dos, com aroteeedé:ncoa min1ma de qumze dlll$
$ 3• • No requeromento a qiJI't se refere o parágrafo anJerH)r.- o
órgão partldáno sohcotará CorlJuntamente a fixação das clalas de tormaç:a.o das cadelaS
nacional e estaduaos.
$ 4• • O Tribunal Supenor Eleotoral, independentemente do limbtto
nacional ou estaQual da Jra_nsrrusslo,. havendo eoJnc•Oêryc•a. de d~a. -~l!.ré pr1ondade ao
Partido que apresentou o requenmento em prome1ro lugar,

s s•.• As

com •

frtas magntticu

dM programa .m
errtoeod6ncla mlnltNII <kt dota
~

blocO cu «n inMrçOes Nrlo entregues M erniuoral cem a
hor8ll da trwllmiado.
S 6" .• As inserções a so:em feitas na programeçlo das onussoras
I • pelo Trieun.l Soperlor E*'oral, quat'l® IOiiciUidas por Ofg60 de
direçlo neelonal de Partido;-

_

_ _

-

_

_- ---_

11 • pelo Tribunal R~ E'-lorlll, quarodo solicitaàa~ por 6rgio
do dlreçlo HtadUal de P..-tldo.
,
S 7" • Em c.dll rode ov emissor-. isolada, IO!TMtl'lte seria
wtonzada$ até dez 1r ...·-;ões de trinta segundos cada, nos tf6s dou que antecederem as
tran$f1'1iss&ls em bloco, JeOuzindo-se o tempo L«~1UIC!o para es51lS lnserçOM do lempo total
ass8QIS300 • cac1a partidO. no re;pec;Uvo semestr.
S a• - As 1nserçoes serão c!ed•eadas exclusivamente a anunc1ar o
programa em bloco elo partodo polittc:o. e _s_er~ dtWttt..,id<l$ aç lorlgo da prOÇlramacão d!élla
das emt$$01'as d• r3dlo e teleVl:s4o com. peclo menos, cuaa N"ISGrcôes. na faiXa horllna
compreendida entre vonte e vinte e dua$ h-oras..~

M 56 • Para ag~izM os procechmentos, cor'!C11ç6es especiats
podem ser pactuadas diretameme entre as emtssoras de réd10 e de tel&visão e os órgaos de
dlreçao do P8Í'tldo. obcdec:tdi:os os l~~n~tes estabelecu:Soa nesta Le•: dando-se conhecirnflnto ao
Tribunal E!ettoral 1:1a respectiva JUflsdiçlo
Art. 57 • O Partido registrado 110 Tribij"nal Superior Eleitoral, que
não atenda ao disposto no art. 14, tam auegurada a TNiizaçllo de um prOgrama em c:adelll
naetooal. em cada semestre. com a du-raçlo de doiS minuto&.
Art 56 • O Part1do q·Je atenda ao disposto no art 14 tem
assegu~ado o tempó de 20 m1nutos, em cada $(!mestre, para realizar a propaganda pariodâna
prevista nesta let
M: 59 • O Partido que atenda ao dtsposto no art. 14 e lenha
elegidO para a legtslatura corrente pelo menos um dklmo dos representantes, na Câmara dos
Deputados e na respectiva Auemttlé:ia Le:ltslahva, tem assegurado o tempo de 20 monutos,
em cada semestre, em nível estadual, p.ara reai!Z.1o a propaGanda partodãroa prevista nesla
Le1.

Ali
parbdanos gratuttos

em

60 - Nao será

perm~1da

Art 66. O eartodo Politooo que nos termos da legislação antenor.
_\9nha !-e91Stro defonotiVQ, fica dospen$8d0 dã COndu;Ao estabeleçoda nO$ 1• dO art 7° .I!!: deve
provode[lclar a adaotaçáo de seu estatiJ!o _ãs o:lisposlçõe_s desta Le•. no prazo de se•s :nes_es_
da data· dE! sua publ•caçâo
S 1°_- A alteração est:atutârta c:om a ftnahdade prevísta neste artiQif
pode ser realtZada pelo f>art1d0 Politlc:o"em reuotão do órglo nac1onal milx1mo, espectalmente
convocado na forma dos estatutos, com antece-dé:I'\Cia mín1ma de trinta d1as e ampla
do_v_ulgação. entre seus órgãos e filiados. do prOJetO do e_statuto
.
s 2". - Apheam-se as dtspos•çOes deste arttgo ao Part1do q:.oe, na
data da publu:açao desta Let
t • tenha comple1ado seu-processo de organizaçao nos termos da
legoSiãÇão' antel-oor o reqüendo ó"regoStrO di:!fil'lltiVo.
11 - tenha seu pedido de reg1stro ~sub jud1ce", de$0e '1U8
sobreve_nh<! d@çi_~ favorável do órgão jucl_iclli(IO competente:
111 • tenha requerido registro Oe seus estatutoS )IJI'lto ao TribUnal
Supenor Elettoral. após o devido ntg1slr0 como entidade civil,

Ati
da próxima Legislatura,

67 . No-Peri'odó enlnl'--. dalli óa publicaçAo õe:sta Lei e o inicio

ser' observado o seguinte:

I - fica a~ o dlraito ao funcionamento parlamentar na
C.êmara dos Deputados ao Partido que tenha elegido e mantenha flltados, tr6s representantes
de dlferentEn E'tados
ti •• Meu Oiretctt8 da Cttnatlo de» Deputado~; diapcnlt aotd o
~ dll ~ pat1kM1i11 CICII'Ifendll, ~~.ao P.WO QUI! poMU8
repreMntaçlo e1e1te ou flliltda em I'IÚI'T18fO lnfWior . , dílpoRo no Inciso I;
- III • ao ~ que prwnchat aa. c:ondiç6ea do lncl.o I 6
a:sseguracia a realiuçlo anual de u:n progrema, em cadeia NICionltl, com a duf.;lo de deZ
minutos;

rv - ., P..iido com ~ ne CAnwa dM Deputlidoa
o inicio da Snllo logisJatlva de 1992, l'lca auagurada • realfzaçlo de um ~
em ClKieia nacional em cada Ml'nOIITe, com • dtnçlo do cinco mlrutOS, nlo cumulativos com
deadll

o tompo previstO ro Tnci.o t.

V· vtnto e nove por conto do Fundo P.tld'rio Mni dostacadO para
.dts,lrlbulç6o e todot; os P8rtidM com estat~ r.gistrMios no Tribunal SupotiOC' Eleitcnl, na
propcll"9kl de reprl!sentaçlo par1amentar filiade no início da SMslo Legislativa de 1992.
Ali 68- Os partidos que n:Ao lograrem obter o coefiCiente prev1sto
no artigo 1-4, poderio, no prazo de lllé 15 dias ap6$ a proclamaçlo oficial doa resultadoleteit~IS de 1994, constituir, par.a frn de funclol\arnento parlament«, um bloc:a partidtr!o,
desde que a sõma tOtal dos votO$ obtidos pelõs seu5 integrantas atirla, ro mlnimo, o lndlce de
3% dos _vot.os apurados, nlo oomputados os em branco e os B.iloa.

s1•. o btoco partidãriO oonS1ituido noi-termos desta l.ei elegeri um Uder e
g~râ das mesmas prerroga1tva:s regimentais dos Partidos PolítiCOS no Congresso Nacional e
disporá, na.legoslatura correspondente, da
--1 • ~sso aooFuntSo Partidério, na propi)I'Çio esTabelecida pelo ertlgo 47;

11- do tempo de 10 minutot totais em ceda semestre, para efel1o elo que
estabelece o Título N desTa Lei
"'
$? - Desfeito o bloco partidário. 0$ Pertldos Poiíticos que o
1nte9ram perderilO _todas as prerrogativas oonstantes do $1& deste arttgo, sem prejuizo do
exercicoo dos mandatos parlamentares-até o fim da legisl~tura

a transmtssáo de programas
M 69 • Os prazos do artigo 20 -hio terão efeito relroativo •
somente serão aplicãve1s sessenta di8S após a publiCaÇão desta tei

ano eleitoral.

TiTULO V
OISPOSIÇ0ES GERAIS

M 61 - O Partido, inclusive sua l'undaçlo ou Instituto, goza de
imun1dade trlbutâna relallvamflf'IMt ao. seu pMI'irnl!nio, rende ou serviços, nos termos do ert
1SO,InclsOVI, alínea"C'e $4",, da Consbb.JiçlioFedeml,

Art. 70 -_A reqverimer1!0 de Partido, o Juiz Eleitoral devolvera atõ
fichas de ftllação partidária e:cislentes no cartório dll respective Zona, devendo ser organizada
a primeira relação de filia®s., nos termos. elo art, 21, obedacídas as normas estatutárias.
Parãgrafo ünioo: Para efoito dlt candidatUra a caroo eletivo, aerã
considera !;ia como primeira filiação • oonatante dn liatn da QIJO !rata este a'tigo

{Código

_
. M 62 •. t:: _assegurado ao pa-tído Politico COI'l1 estatuto registrado
no Tribunal Superior Ele~oral o doreilo 6 u1illz8çlo grMuite de esco1n püblic:n ou.Casas

Art. n . o artigo 16 dll lei ri'. 3.071, de 1•, de janeiro de 1916
Civa1 paU~~ a vigorat com a S80Uinte ~
~M
16

Legislativas ~ • rNiiuçlo da IUH ~ cu convenç6es. r.apona.Cniando-le paJoe_
danof. porvanb.n ~ com • rMJ!za;çlo elo ......-:..

M. 63 • O P8rtldo goza de iNnçlo de imposto da qut~lq.Jer
natureza • de grM~Jiclllde ne publieoçlo de -... otditala, blitançoa financeiros • pequenu
ncUs ionfonnlltiva ne irnprw\aa oficial e emiuoraa de rid'10 e de televialo de ~da
Unilo. do Estado e Mlri:lplos, Diatentn na cldedo onde tiv..tn sedo HIJI 6rgb de
delibaraçlo e draçlo, dlt KiOfdO oom in.ttup6M • ..,_, ~ pelo T~ ~
Eleitoral.
P~

lilieo: As~ de '*fio e teifwlllo torlõ cfll'i"ii.O ii cornpem.açAo fiscal pela cedência do hcrirJo oratulto previsTo nesta lei

M. 64 - A l'undaçlo ou
de direito prlvad9. -~do por
Partido Polítoco. deslif\lldo ao estudo e pesquosa é doiJ!nnação e é educação politica rege-se
pelas normas da le1 cov11 e tem autonomia para contratar com lnstitu•ções Públicas e provadas
pre.W seMço$ • manter estabelecimentos de aoDil:lo oom suas finahóades, podJ!ndo, amda,
mantel'" interdlmb1o com lnsUtulç6es !\lo naciOI"IIIis

insfJtuto

III· os partidos pol!tlcoa.

'"""
fOC" aplictvel,

"''$'7."Q;'~~·....OPalo~7~

nostrta. 17 a 22 deU Código e em l8i upedflce.N

Art 72 -Os artigo$ a ~r lti'IUITIOf'8dos ela Lei ri'. 6.015,
deZembro de 1973, peu.m a vigor.ar com a AgUinte ~:

de 31 de

"Art 114-

111 • os atos constltutivm; e 0$ esta.tiJ!os doi partidos pohlicos:

M
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HAr1 120 ° o· rsgistro das ·sociedades. fundaçOes e partidos poliitCos
ofiei;~l elo número. de ordem. d<o data Qa
apresentaçAo t- da espec,e do ato coost1M1vo, com as s.eGJuinles.ind,~Çoes· ~ · ·
consistirá nJI declaracao. fe1ta em livro. pelo

ParâQ•ãfO lmlco Pérá "O regiStro· dos part.dos polih:os. serão
obedeodos slém dos requiSI!Olii deste .art•QO os estabalec,dos em le1 esoecif,ca "

' Art '73 _·-Aié 15 de de~embro i!e Ú793. podem

:.e;.· criados- PaFt,doS

Políticos o:ue ten!1am como funda:!ores pelo menos. dez por cento dos_ membros do
Concresso Nac,onal observadas as extgênc1as apontadas nos arts 8" e 9" salvo qu,anto ao
número de fundadores e ao apo•amento minirno de eleitoras

exeeu~
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desta Lei,

Ati. 75- Esta Le1 entra em VIgor na data de sua publicaçlio

Art. 76 - Ffca11 nvog•d•~ a,' l~f n_9 5.682, de
21 de .ful··~ de 1971, e rupecthn &ltel'"&cõu, 1 Le1 nO ....
6.341, de~ de Jvlho d1t Hl76, • l.t1 nO 6.817, dt 5 dt uttlll
bro dt 1980, 1 Ltf nO 6.~57, dt ~3 de novc11bro de 1~8.1, ;
1r-t. 16, d1 Ltf
n9 6.996, dt 7 de j~.;nho de 198~. 1 ltf n9
7.3CI7, dt" 9 dt ibr11 de 1985, t a Ltf nO 7.!14, dt 9 de ju.
lho de 1986,

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - o· Expediente lido vai à publicação.
- ·
Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 548, DE 1993
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 215 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja solicitada ao Presidente do
Tribunal de Contas da União- TCU, a seguinte inforrnaçãõ:
Por que o índice do percentual da cota do Fundo de
Participação dos Municípios- FPM, da cidade de São Luis,

Estado dó Maranhão. sofreu decréscimo no presente ano
(4,3440%) em relação aos anos de 1991 e 1992 (5,5236%
e 5,52367c, respectivamente)?
Sala das SessõeS, 8 de junho de 1993. -Senador Magno
Bacelar, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri- menta que acaba de ser lido deve se_rapreciado pelo Plenário,
noi"tetmos dos arts. 71. VII, da Constituição e 38. II. da
Lei no 8.443. de 1992, combinadôs
o art. 255. Jll, do
Regimento Interno.
Em votação o reqUerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A PresidCncia tomará as providências necessárias para
fazer cumprir a deliberação do Plc!lário.. . .
Sábre a mesa: fé_querimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É tido o seguinte·

com

REQUERIMENTO N• 549, DE 1993
. _Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, de matéria··-veiculada
no-j~trtal A Tarde, da Bahia, intitulad:a ·:Mestre Miguel",
em 31 de maio de 1993, de autoria de.Virgilio Motta Leal
Jr_
Sala das Sessões, 8 de junho de 1993."-.Senador Lourival
Baptista.

___ _
_ _ (A Com~s!ão Diretora.)
·,O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
COJ:ll o art. 210, § 1", do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exam~ da Comi~ão D_iretora.
.
Sobre a mesa_,_requeriménto que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aproVado o seguinte
REQUERIMENTO N• 550, DE 1993
::Requeiro a ess_a_ P:r:_:esidência, nos termos do artigo 43,
inciso II, Regimento- Interno do Senado Federal, concessão
de Licença (abono de faltas), para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, durante_os dias 8 e 9 do corrente., .tendo em vista
Viagem que farei ao Estado da Paraiba para participar" da
convenção do Partido da Frente Liberal - PFL, bem como
__ da organização partidária .
.:saia das Sessões, 8 de junho de 1993. -Senador Rai~
mundo Lira.
O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
p requerimento, _fica conCedida á liceilça soliCitada, nos termos
-d_~:aft_. .4~, ~I. _dO Regiiiiento IntçrnQ_.
O SR. PRESIDENTE (Ch~gas Rodrigues) - A Presidência recebeu a Mensagem n9 209, de 1993, de 7 do corrente,
através da qual o Senhor Presidente da República encaminha
cópias dos instrumentos contratuais relativos aos acordos bilaterais celebrados, no âmbito do Clube de Paris, entre o_ Governo da República Federativa do Brasil e os Governos da
Áustria, Espanha e Bélgica, prevendo o reescalonamento da
dívida_ brasileira "junto àqueles Governos.
-A matéria se_rá_ encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos, onde aguatdará a tradução dos documentos pertinentes.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento nn 546, de 19_93,_ çlo Senador

Marco Maciel, solicítando, nos termos do art. 43, inciso II,
do Regimento Interno, que seja considerada licença a sua
ausência aos trabalhos_ da Casa. dia 4 do c;orrente, em virtude
de participar, no Recife, de eventos_ político-administrativos
no Palácio do GoVerno de Pernambuco.
O requerimentO deixou d~ ser votado naquêia oPOftunidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
____
__ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitãda
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à lista de_ oradore;s,
·
Concedo a palavra ao nobre Senad.Pr Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso;)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o crescimento da pobreza, a acumulação da miSéiia, a distribuição
da riqueza têm progredido no mundo em relaçóes não proporcionais, o que se- cons_titui em umã grande preocupação para
todos os governos e as entidades_que se empenham na busca
de melhores condições de vida para a populaÇão e- um futuro
mais promissor--para ·a humanidade, numa perspectiva de se
encontrar soluções para as carências de habitação, saúde, educação; alimentação-e emprego.
·
A Organização Nacional do Trabalho, OIT, órgã,o das
Nações Unidas, realizou, em Genebra, sua ses~ão plenária
da so~ Conferência- Internacional do TI'abalho, no dia 3 do
corrente, com a participação de 2.50{fdelegados dos paísesmembros dessa poderosa e importante óiganizaçáo,-·em. ~que
o nosso País foi destaque pela participação do Senador Alb;;mo
Franco, Presidente da Confederação-,Nacional da Indústria,
no pronunciamento que fez conio represeõtante dos empregadores.
_
_
Em sua fala, no plenário da OIT; o Presidente da Confederação Nacional da Indústria caracterizOu a importante função so_cial das empresas na criaç·ão de empregos e postos de
trabalho, o desenvolvimento do progresso tecnológico e a
produção de bens e serviços indispen5:áveis à vida e ao. bemestar social, atribuições de grande rel.eVância que têm de cumprir nessa conjuntura adversa atualment,e_existente, principalmente na América Latina e, no caso .específico do Brasil,
o sentimento do empresariado é de desafio e otimisnto, _
Acrescentou ainda que "os revezes sofridos nos últimos
anos convenceram que o nosso futuro depende, substancialmente, da nossa própria capacidade criadora porque, apesar
de toda~ essas dificuldades internas e_ externas, o Brasil e
a América Latina sãó econottticam_ente Viáveis, cab.en4o à
sua própria classe empresarial o papel de mola propuls_ora
do desenvolvimento".
..
.
Ainda alertou que o nosso empresariado não pode esperar
·~soluções milagrosas" nem do Estado nem dos países ricos.
ambos envolvidos com seus pr6prios problemas, e com aspectos de uma nova realidade, as democracias emergentes. do
Leste Europeu.
E afirmou, em nome dos empregadores, que "esperamos
da Comunidade Internacional e dos Organismos das Nações
Unidas, entre as quais a OIT, um quadro jurídico que nos
assegure o livre acesso de nossos produtos e serviços aos mercados ínternacionais, do mesnio modo que, paulatinamente,
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. estamos (ranqueando o acesso de nossos cornperidor~s aos
nossós próprios mercados". Q gqxe-roo b~a.silciro, pautando-se
com austeridade e.realismo em IJl.atérja, ççonô111ica, _tem demonstrado grande dispOsição para o diálogq aberto c permanente em maú~ria política e intensa preocupação com os problemas sedais, .e.specialmente çom _os _exn:atq?_ mai_s carentes
da população.
,,
,. ,
,
,
Lembrando o pronuncianieritO que fez durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro no ano passado, disse
que_ o :'desenvolvimento su~tevtá~~l d~pen~c da colaboração
de todas as nações e Qa reqú,ncia_ ?- to~~s ?-~ !.!~pressões de
egoísihb, O'qhê"exige·, primordialmente, uma Ordem Internacional mais justa".
,
,,
_ .
· ' O Presid(!nt'e ·da .ConfederaçãQ N~ciQri~l, da Iodústria
anunciou ~ünd~- que~ a entidadF._qu_e presid~ Vem· colabOrando
com grande int~resse na preparação da 6ci Reunião de Presidentes de Organizações -Empre·sariais-Iberoamericanas, que
será realizada nos próximos dias 12 e 16 de julho do corrente
ano, em Salvaqor, ao mesmo .tempO em qUe ocOrrerá outra
importante reunião- çle Cúpula IÔ<;!roam~ficana de chefes de
Estado e Jle. Governo, .OC{I.SÍ~O Fm que, seg~nçiç 9 Senadqr
Albano Franco, "esperamos formular posiçOe·s 'coilcretas sobre a formação profissidrtal. desenvolvimento soCial e a privatização na América Latina".
De sua estada no exterior", d Senador Albano Franco,
que também preSide o Conselho Nacíonal do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial- Senai- e o Diretor da Unesco, Frederico Mayor ZaragO, assinaram, no dia 28 de maio
de 1993, em solenidade que: teve tambim a p·:lrricípação do
Ministro Mun1io Hingel,·um -termo aditivo ao acordo de For· mação de Récursos Humanos, visal)do atividades.dc planejamento e, a instalação· de um ·importante órgão de_tlceinamento
-profissiOnal que 'será o Centro InternaCional de Infonnação,
Forrriação e Transferência de TeCnologia, com ·o objetivo de
atender ao Brásil e demais países da América: Latina· e Caribe,
cabendo ao Senai a sua administração.
Segundo esse. termo aditivp, o acordo qe Formação de
Recursos Humanos, assinado entre CNI. Sena.i e O.nesco, ·
em 10 de junho de 1992, a Confederação e o Senai deverão
contribuir com recursos da ord~rn de 120 mil dólares para
as despesas iniciais de implantação do Centro, inclusive o
custeio _de u.ma mis_são preP,a'r~tÓria que vírá ao Bras~l.
· A criação desse Centr:o trª~á relevantes berie.f!s:jqs: ~ atividade empresarial e ao aperfeiÇoamento da m~o~Qe.-ÇJl?r.a, além
de difundir para o setor industrial informação c conhecimentos
científicos e tecnológiCOs, para fazer face à rapidez com que
as mudanças e as inovações ocorrem no mun·do e na atividade
~ , . _. _
profissional económica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, refletindO sp!Jrc. q l'ronunciamento.do Se.nador Albano Franc9, na 80"ReuniãP.4.a Organização Internacional do Trabalho, e na~ ativida<J-eS ~e Ofgãos
ligados à Organização das Nações Unidas. corriq a FAO, a
Unicef, a Unescó e a OIT, cujõ prinCipal empeóhQ(!-0 progresso das nações e o entendimento entre os povos, foram
bem lembradas pelo eminente representante do empresariado
brasileiro as palavras do Papa Paulo VI, quando afirmou que
"o desenvolvimento é o noVo nome da paz".
Finalizando, Sr. Presidente, quero cumprimet:t-tar o Senador Albano Franco, Presidente da Confeder;;lçã._o ~acional
das Indústrias e representante, nesra Casa, do E~r.adp .de Sergipe, pelo destaque com que representpu o nosso _País naquela
importante reunião e pedir a transcrição, com o_ meu pronun-
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ciarnenro. dos seguintes textos: o discurso que fez na OIT.
em- Genebra; o Termo Aditivo que assiriou conl a Unesco,
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b) a Unesco, por sua vez. proporcionará assistência cieri-[Ífica e técnica e o de~ido apoio gerencial para a çonsecução
dos.objetivos propostos.
·

em Paris; e ãs·ncYtkiãs- pUhlicadas pela imprerlsa de Sergipe:
''Albano diz na OIT que pohreza-é ame3çâà paz"'_~-Asslnado
·· ---CLÁUSULA lll
em París convênio entre o Senaí c a Unesto".~ Gazeta de
Da~ responSabilidades financeiras
Sergipe, edição de 4 de junho de 1993): '"Aiha-no faz convênio
As responsabilidades financeiras de ambas as Partes ficapara atender a América Latina": Jornal da Cidade, ~dição
. rão assim distribuídas:
de 4 de junho de I993.
·
·
• a) o Senai-eCmtdbuirá com um montante de USU20,000,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigaa ser utilizado para custear a assisrêri.Cia técnica preparatória
do. (Palmas.)
d9 projeto, assim. como para cobrir despesas com as atividades
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
preparatórias à implantação do Centro. A remessa de recursos
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: .
será feità pelo Senai à Une~co da seguinte m~a-ndra:
US$30,000, num prazo de 20 _dias decorridos a contar da assiTERMO ADITIVO QUE ENTRE SICEI.EBRAI\1,
natura do presente Termo Aditivo; e US$90,000, decorridos
POR UM LADO. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL
30 dias após a elalíorãção do plano de trabalho. Este montante
DA INDÚSTRIA E O SERV!ÇO . . ..
será depositado em conta especial da Representação da UnesNACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
-- co ·no Brasil, na stléi oonia no Lloyd's Bank de Brasília~
(DORAVANTE DENOMINADOS CNIISÊNAI)
. b) a Unesco: _oferecerá, den~ro_-de .su~s P.I?~S_ibilidades,
E. POR OUTRO LADO, A Oli.GANíZAÇÃO .
assistência técnica paí-a a preparação e implementação do proDAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO,
j~tp_, y~t<fildo também ft seu cargo o gerenciamento administraA CIÊNCIA E A CULTURA
tivo-fiqanceiro dos _recursos financeiros envolvidos, segundo
(DORAVANTE DENOMINADA UNESCO).
ps s~us regulamen.tos e~ vigor. Neste sentiQ.o, a Un~sco forneConsiderando o Acordo de CooperaÇãq T~cnica f).s~in.11do
ç_er.á. o pla_node trabalho mencionado na Cláusula III a, num
pelo Governo do Brasil e a Unesco em 1981;
_ _
prazo de 3 (três) meses a_ contar da data de transferência
dos recursos mencionados na Cláusula III a. A partir da data
Considerando o Acordo de Cooperação erri Matéria de
ÇÇ t.Ç~nsferêncià A0._9iganograrri.a fisico-fil-tanceiro e ã cada
Formação de Recursos Humanos assinado entre 0: Se1_1ai e
a Unesco a 10 de junho de 1992;
três meses, a Unesco compromete-se a efetuar uma prestação
Considerando a decisão da CNI/Senai e da Unesco em
de contas dos rec;ursos transferidos;
c) a CNI/Senai e -a Unesco envidarão esforços conjuntos
operacionalizar o Acordo acima citado.. através do desenvolvimento de ações específicas de interesse de ambas as Partes;
fio Sentido de ideqtif\c~r e obter rec;ursOs- :idicionais para a
Considerando o desejo de ~apriinorar e fortalecer ações
implantação e imPle.mentação das demais atividades do prode desenvolvimento de recursos humanos, capta_ção, inter~rn
jeto jun!o aos Orgànismos Nacionais_ e I~temacionais.
bio e difusão de informações nas áreas de atu~ção.4as .P.<!rt~s;
·~·CLÁUSULA IV
O Presidente da CNI e do Conselho Nacíonal do .S.enai
Considerações complementares
e o Diretor Geral da Unesco concordam em celebrar o pre·oua:isquer ptoVldências adicionãfs. riaO-jJreVis_tas né:Ste
sente Termo Aditivo, de acordo com as disposições que se
1'êrmo Aditívo ser,ã~ objeto de entenQilp,entos mútuos através
seguem:
de troca de cartas ~n_tre as Partes .

CLÁUSULA!
Dos objetivos
O presente Termo AdítÍvo_ tem como Objetivo principal
o ptanejamento e a instalação do Centro Internacional de
Informação, Formação e Transferênciá de_ TecriÓlogia, que
funciona~á como pólo de formação assi:m tambénl como unidade concentradora e irradiadora de informações tecnOlógicas,
com abrangência nacional e lntérnacional, com especiaJ _ênfase
para a região da América Latina e Cáribe naS 3reas de -Educação, Trabalho e Tecnologia.
.
.. . _ .
o centro visa, ainda, ao intercâÍnbio~ gerenciamento.
processamento- e disseminação de informação que permitam
aos seus usuários desenvolver ações de gerência, abs.Prção
e transferê'-ncia de tecnologia.

. CLÁUSULA V
. Considerações finais
Esse Termo -Aditivo entrará em vigor á -partir da data
de sua assinatura p~lo'Presidente da CNI e do Conselh9_Nacional do Senai e pelO Diretor-Ge'ral da UneSco.
Estando as Partes devidaJ!lente acordadas, firma-se o presente 'I:'ermo AditiVo em dois originais, sendo um em portugu~s f! _um em fraQ.cês, aos vinte e oito diaS do mês de maio
de 1993.
·
Albano_ do Piado ·Pimentel Franco, Presidente da CNI
e do Conselho Nacional do Senai.
Frederico MayOr Zaragoza, Diretor~Geral da Unesco.

CLÁUSULA II
Das respons•bilidades
A fim de assegurar os resultados desejados, cada Parte
convenente assumirá responsabilidades, conforme segue:
a) a CNI/Senai fornecerá apoio técnico e administrativologístico necessário à implantação e plena operação do Centro
Internacional de Informação, Formação e Transferência de
Tecnologia;

sil.
Jornal da Cidade :..._ 4-6-93

T~StelnU.Rítas:

---

Alexandre Figueira Rodrigues, Diretor-Geral do Senai.
Miguel Angei_Efi:riquez, Representante da U nesco.no Bra-

Em Paris
ALBANO FAZ CONVÊNIO PARA
ATENDER A AMÉRJCA
LATINA
.
-- -ú Presidente da Confederação Nacional da Indústria e
do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, Serrai, Senador Albano Franco, e o Diretor-Geral
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da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (Unesco), Frederico Ma:Yor ZaragciZa; áSsinãram
ontem, em Paris, na presença do Ministro da Eduéâção.do
Brasil, Murilío Hingel, e o presidente da Firjan, Arthur João
Donato, o Termo Adit_ivo ao Acordo de Fo.rrnação de Recur~

sos Humanos, para planejamento e Ínstaíação, nO Rio

cte

Janeiro, de um Centro Internacional deiUformação, Formação e Transferência de Tecnologia, com a atuação í1o Brasil
e em países da América Latina e Caribe, a ser· administrado
pelo Senai.

O Acordo de Fqrrnação de Recursos J-IUIJíaJ:i.oS foi assina-

e

do entre a CNI/Senai/Unesco a i Ode junho de l99Z Õntem~
foi aSsinado o Termo Aditivo para a criação do Ce_ritrp fJ;t1C.fi);l_cionaL O Centro fin3ncelfó como pólo concentrãdor e irradiador de informações tecnológicas nos campoS -teiTiáiicos da Edu-.
cação, Trabalho e Tecnologia, visando o intercàn'lbio, _gereilciame:nto, processamento c d{sseminaÇão~qe·infO~aç_ões -que
permite aos seus usuários desenv})lvet:_~çõ_e~_Ee gerência, absorção e transferência de tecnologia. A CNI -e-o Senai vão
fornecer apoio técnico~· administratiVo_~ _l9gS?ticO- a implantação e operação do Centro, cabendo _à Unesco proPOrcionar
assistência técnica c o:tpoio gerencial ao projeto.
O -CNI e o Serrai contribuii=ão ailldà cOm recursos da
ordem de US$120,000.00 (cento e vinte !llil dófares),_que.
se constituirão em Trust fund a ser custeado para fiilanciar
o envio de 'missão prepa:tatória ao Brasif ~ paT-a- a cõbertllra
de despesas com ativiçlades iniciais do projeto de implantação
do Centro. Juntamente com a Unesco, as duas entidades envidarão esforços no sentido de identificar e obter}e~ursos adicionais para a implantação das demais ativid3:_des a serem desenvolvidas pela instituição.
_
_ ___
-----:·.-_----A criação do Centro Intemacion~l de~ InformaÇão"; Formação e Transferência de Tecnologia se justifica pela 1mPI"aótação do novo paradigma económico mundíal, que requer
a geração e difusão, sobretudo para a indústria, de informações e conheçimentos científicos e tecnológicos. A rapidez
com que se dãa __a_geração e a abSoleséêilda deSses COnhecimentos tanto quanto a lentidão na absç.rção por parte das
instituíções de formação requ-erem de seus usuários um crescente esforço d~ _acompanhamento e atualização internacional.
Pobreza e Fome
"Nos últimos ªnos ~ acumu_!ação da pb!Jr~za. e mesmo
da miséria parece ser mais rápida do que a distribuiçâo de
riqueza. A reversão dessa relação p~rversa é -~~periosa, por
constítuir:.se em uma permanente ameaça à paz" afirmou o
Presidente da CNI, Senador Albano FranCo, em norrie dos
empregados, na sessão plenária da 80' Conferência Int:ernácional do Trabalho, ontem, em Geüeb_r_a~ lia presença-de 2.500
delegados de todo mundo.
Albano disse em seu disCurso
·p~íellário" -~à- Cnt qUe
as empresas, pela função social que exercem na criação dos
postos de trabalho, progresso te.cnológico_e p_r_odução de bens
indispensáveis à vida, têm um importante paj)el a desempenhar nessa conjuntura tão adversa. E lembrou que o sentimento vivido neste momento pelas generalidades dos empresários brasileiros, e possivelmente por toda a classe empresarial da América Latina,é de esperança e·otimísmo.
O Presidente da Confede-ração Nacioiial da-Indústria afirmou: "Os_ revezes sofridos nos ~ltimos anos convenceram qUe
o nosso futuro depende substancialmente qa nossa própria
capacidade criadora porque, apesar de todas essas dificuldades

no
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internas e externas, o Brasil e a América Latina s_ão eGOnomicaménte viáveis, cabendo _à sua própria classe empresarial
o papel de mola propülsora do -desenvotvimento",
- -- Ele alertou qu~ ·n:ao ·podemos espérar soluções milagrosas, nem vindas d_o Estado, net:n dos países desenvolvidos,
eles mesmos às VOltas com gfave? problemas interilOs, ao qtie
se soma a pressão das democracias e-mergenteS do .Leste Europeu. "Percebemos que os trabalhadores compartilham conosco desse s-entimento e que podemos ajudar-nos mutuamente",
destacou.
-~Albano afirmou em Seu-s-discursos, em nome dos empregadores, que "esperamos da Comunidade Internacional e dos
o!gaD.IsfnOS dã.s Nações Unidas,_entre os quais a própria OIT,
u:rh 'ciuadro ju-rídiCo (]_ue hos àSsegtire O livr~- at::es·so de nossos
produtos e serviço~ aos m~rc~qqs interriacioriàis-, do mesmO
modo que, paulatinamente, estaffios fi-ãnqUeã.ridá ·o- acesso
de nossos competidores aos_ nossos próprios múcados".
O Presidente da CNI ressaltou_.qUe o Governo 9-o presidente Itamar Franco, a par de_ indiscutível aus\eiida_de,_tem-se
pautado pelo realismo ern_ matéria_ econ_ônliça_-,_pe19 _diálogo
aberto e permanente em matéria política e por marcarite preocupação com os problemas sociais, especialmente das camadas
mais pobres da população. "Esta estratégia-tem tido result~dos
bastante animadores" ..,..... ressaltou Albano Franco em seu
discurso.
-·- ·
-Albano Franco lembrou qUe 3. CNI vem d3.ndo particular
atenção ã pfeparação da 6~ Reuniãó de Presidentes de Organizações Empresariais Ibero americanas, que ocorrerá em Salvador, B~hia, de 12 a 16 de julho, simultaneamente, com a
CúpUla iberóáiile:ricana··de- Chefes de Estado e de Gov·erno.
"Nessas reuniõe.s e~perarrínS foinlui_3i- PoSições cOncferaçs·ohfe 3_ fofniaÇãO profissional, _O desenvolvimentO SO_Ciãl e a
priVatização na:-América Latina. que .contribuam p:tra a adÕção- de programa de ação nessas áreas, pela Cúpula lberoame~
ricaha", concli.üu- Albano.
Gazeta de Sergipe - 4-6-93
ALBANO DIZ NA OIT QUE A
POBREZA É AMEAÇA À PAZ
"Nos últimos anos a acumulação da pobreza~·e mesm,o
da miséria, parece ser _mais_ rápida do que a distribUiÇã"o" de
riqueza. A reversãq dessa relaçã_o_ perversa é impiedosa, por
constituir-se- em Um~ _permanente ameaça à paz", afimiou
o presidente da CNI, Senador Albano _franco, em_ riome doS
empregadores, na sessão plenária da 80~ Con{crêri_cia Internacional do Trabalho, ontem, dia 3, em_ Genebra, na presença
de 2.500 delegados de todo mundo. ,
,
·
. Albano disse_ em seu disCursq n_Q; plenáfió da._ OIT que
as empresas, pela função social que exercem na. crla,ç~o doS
p(?stos de traba_lho, progresso tecnológic~ e produção de ben:$
indispensáveis à vida, têln Um importante papel a desempenhar nessa conjuntura tão adversa. :E _l_embrq!-1- que o senti~
mento vivido neste momento pela gene"talidade- Pos ,e!)lpre~
sários brasileiros, e possivelmente por toda a classe empresarial da América Latina, é de esperança e otimismo.
O Presidente da CoP.federilçáci Nacional da Indústria afirmou: ''Os revezes sofridos ~os últimos anos convenêera,in que
o nosso futuro depende, substancialmente, da nossà própria
capacidade criadora porque, apesar de todas. as dlfiçul9ades
iritenfas e externas. o Br;;tsil e a América Latina são ·ecanoinicamente viáveis, cabendo à sua prÓpria classe . empreSarial
o papel de mola propulsora do desenvolvimento".
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O ano de 1993 vem sendo marcado no Brasil por giandes
mudanças.
As constantes tensões políticas, decorrentes de uma coneles mesmos às voltas com graves problemas internas, ao_ que
vivência democrática muito recente, e o prolongamento das
se sorna a pres~ão das ,democra~as e~e;rgentes do Leste Eurodificuldades económicas não solucionadas, nem por planos
peu. "Percehemos que os trabalhadores c.ompartilham CO!lOSortodoxos. nem por heterodoxos, trouxer3:m grande ama9-ureco desse sentimento e_que podemos ajudar-noS mutuamente.,,
destacou. - - _ ciriiento aos diversOs· giupos polítiCos _e aos parceiros sociais.
As relações-entre trabalhadores e empregadores vêm se
Albano afirmou em- Seu diScurso, em nome dos empregaqtracterizando pelo aprofundamento do diálogo e da negodores, que "esperamos da Comunidade Internacional e dos
cíação coletiva.
organismos das Nações Uni,da-s,-entre os quais a própria OIT,
O Governo do Pre-sidente Itamar Franco, a par de indiscuum quadro jurídico que_ nos assegure __ o livre a-cessO de _rioSs_oS
tível austeridade, tem-se pautado pelo realismo em matéria
produtos e serviços aos mercados intemaci(inais; Cfõ
ecori.óriúca, pelo diálogo aberto e permanente em matéria
modo que, paulatinamente, estamos franqueaitdo o acesso
pofítici, e por marcante preocupação coin os problemas sode nossos competidores aos nossos _própriOS meTCaâOs''.
o·pre.Sictente ·da· CNi .rés.sã.ltou que o GovernO do Presi- ciais, espC-cialmente"'das camadas mais pobres da população.
Essa estratégia tem· tido resultados bastante animadores.
dente Itamar, Franco, a par de indiscutível austeridade, tem -se
No plano económico, os empresáii6s biasileiros reàç:lquipautado pelo realismo em matéria econôrriicã., -pelo diálogo
rem paulatinamente -a confianÇa ilo futuro. Novos- inVe-sti-·
aberto e permanente em matéria política por marcante Preomentes, c.om a abertura de novas frentes de trabalho, já indicupação com os problemas sociais, especialmente das camadas
· - · cam sentido da retomada do crescimento.
mais pobres da população.
No plano social, a atuaçção serena do Ministério do TraASSINADO EM PARIS CONVENIO
balho, sob a condução do competente :Ministro Walter Barelli,
ENTRE O Senai E A U nesc-o ·
iDfluenda positivamente os demais segmentos do próprio GoO Presidente da Confederação Nacionar da Indústria e
verno e os empresários para a ·n-ecessidade de conjungar o
do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem
desenvolvimento económico e o equacionamento da crise inIndustrial, Senai, Senador Albano Franco, e o Diretor-Geral
flaCionária com a mànutenção do nível_ de emprego e a preserda Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
vação- do poder aquisitivo dos salários da class~_ trabalh~dora.
e Cultura (Unesco), Frederico Mayor Zaragozª, assinaram
No plano polítiCo", o Presidente Itaffiã.r Franco, com huontem dia 3, em Paris, ria presença do MiriístrO -da Educação
mildade e determinação, tem conseguido motivar os diversos
do Brasil, Munlio Hingel, o -Presidente da Firn-aj, Arthur
grupos e partidos representados no Congresso Nacional a urna
João DOnato, o Termo AditiVo' ao Acordo de Formação de
união de esforços para a superação das dif~Culdades do :País,
Recursos Humanos, para planejamento e instalação, no Rio
o que tem inclusive facilitado a aprovação pelo Parlamento
de JaneirO, de 'um Centro Internacional de Informação, Fore ·a- exeCução pelo Governo de medidas de ajuste estrautural
mação e Transferência de Tecnologia, com a atuação no Brasil
extraordinariamente ímportantes para a modernização da ecoe em países da América Latina e Caribe, a ser administrado
nomia brasileira, como a reforma portu-ária, a nova legislação
pelo Senai.
sobre propriedade industrial, e a aceleração do processo de
O Acordo de Formação de Recursos Humanos foi assinaprivatizações.
·
do entre a CNI/Senai/Unesco a 10 de junho de 1992 e hoje,
Nesta saudação ·aos participantes desta- Conferencia-, rião
dia 3, foi assinado o Termo Aditivo para a criaç-ão do Centro - pOSSo deixar de registrar e agradecer o apoio que os emprega-_
Internacional. O Centro funcionará como pólo concentrador
dores. brasileiros cói'Itinuam a receber da OIT, através dO
e irradiador de informações tecnOlógicas nCYS éaffiponérrf3.ticos
seU escritório eril Brasília, e dO SerViço de Assistência às Orgada Educáç'ãO; Trabalho e Tecnologia, vi~andq o i9tercâmbio,
nizações de Empregadores, em Genebra, bem como da colagerer-êi~iriento, processamento e disseminação de informaboração prestada aqs serviços de formação profissional,Senai _
çõe.s que permita aos seus usuários absorção e transferência
e Senac, custeados ~e_ administrados pelos empre_gadores.
de tecnologia. A CNI e o Senai Vão _fornecer a:poío técnico,
Com o escritório da OJT em Brasília, realizamos no últiadministrativo e logístico e apoio gerencial ao projeto.
mo mês de março, um Seminário Nacional sobre Liberdade
A CNI e o Senai contribuirão ·ainda com recursos· da
Sindical e Contrato Coletivo de Trabalho, que teve reperordem de US$120,000.00 (éento e vinte mil dólares), que
cuss_ão bastante favorável no meio empresarial.
se constituirão em Trust fund a ser custeado para· financiar
Com o patrocínio do Serviço de Assistência às Organi-o envio de_ missão preparatória ao Brasil e para a cobertura
zações de Empregadores, seguimos executando programa
de despesas com atividades iniciais do projeto de implantação
anual de Seminários Regionais para Em-pregadores, que conta
do Cen'tro.
igualmente com a assisténcía do Escritório da OIT em Lima,
cuja temática escolhida, a Seguridade Soci31, tem gerado granDISCURSO DO SENADOR ALBANO FRANCO
de interesse nas lideranças empresariais. Em 1992, realizamOs
dois desses Seminários, em Vitória e Florianópolis, eventos
Serihor Presidente, sejam minhas primeiras palavras de
que pretendemos r~petir este ano na Região Norte, com reusaudação a Vossa ExcelênCia-por Sua eleição para dirigir esta
niões em Belém do Pará e em Manaus.
Augusta Assembléia. - ·
·
Quero registrar também, que a CNI vem dedicando partiÉ_ para mim, motivo" -de particular orgulho trazer a esta
cular atenção, neste momento, à preparação da 6a Reunião
magna Conferência a- niehsage:m. da Confederação !;J~cional
de Presidentes de Organizações Empresariais Iberoamericada Indústria do Brasil, que tenho a honra de prestdu, aos
nas, que ocorrerá ~rn ~alvador da Bahia, no próximo mês
trabalhadores, empregadores e representantes de G<:wernos
de julho,. simultaneamente com a Cúpula Iberoamericana de
de todo o mundo aqui reUnidos, nesta 80• Conferência InternaChefes de Estado e de Governo.
cional do Trabalho.
Ele alertou-que-não ·podemos esperar soluções milagro-

sas, nem vindas do Estado,· nem dos

paí~çs desenvolvidO~.

mes:-mo-

e

e

0
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Esse encontro emprcsaria}_que, sob o patrocínio da Organização Intcrnacio!1al de Empregadores (OIE) e d<). Associação de Cooperação Empresarial Europa América Lãtina
(ACE), vem sendo repetido anualmente. tem representado
um foro extraordinariamente fecundo para o fortalecimento
da iniciativa privada no Continente Americano e para atrair

cion§l:is, do mesmo modo em que. paulatinametite, eStàiríoS
fr~nq ueando o acesso de nossos competidores aos nossos pró- ptiOS mercadoS.
I \
•
_ Esse _quadro jutídict> pressupõe que as normas que regem
o comércio internaciotial, ta:ntb as 'eman·adas dos organismos
das Na-ções Unidas, quanto as· editadas por certo~r países ou
grupos de países desenvolvidos. sefa-in rigorosame-nte neutra,s,
a atenção dos Governos tanto da nossa Região, quanto do
Continente Europeu. para as medidas de coopera-ção internado ponto de vista da sua inJerferência sobre a livre Cíi:_Culação
de mercadorias.
cional que precisam ser adotadas. em benefício do progresso
econôrnico e social da América Latina.
De nada adiantarão os_re__çursos dç:stinados à cooperação
téCnica: intetrtacional, se as ecort~omias nacio:nais dó nosso ConNa reunião de Salvador esperamos formular proposições·
tinente contin-lfãtem- se exaurin-do coin relaç'ão de troca desconcretas sobre a Formação ProfissionaL o Desenvolvimento
Social e a Privatização na América Latina, que contribuam
vantajosas e se o ace:;so aos mercados internaCiOnaiS conti~uÇtr
para a adoção de programas de ação nessas· áreas. pela CUpUla
a sofrer os empecilhos de todOs os tipos de prôtecionismO:
lberoamericana.
_ TiVe a oJiortu-níôade de teferir. na Conferência das NaAs presenças já confirmadas do Diretor-Géral da OIT.
ções Unidas para o Meio Athbiente e o Des_eÍlvolviomen_t_o.
realizada r-o RiO de Janeiro eni. junho dO ano- paSsado, e
Sr. Micht!l Hansenne. e do Secretário-Geral da Organização
dos Estados Americanos. Embaixador Baena SOares,_ trarãO
ci':l~_fó aqui reafirmar que ó desenvolvimento sustentável deà Reunião dos Empregadores, em Salvador, clementos_Jecunpende da colaboração de todas as Nações e da renúncia a
dos para a. elaboração dessas propostaS.
·
-todas as expressões de egoísmo, o que ex.ige, pfimotdialmente
de uma Or_de_rn Internacioiiál n:taiS íu~tâ.. · ---- -Nos últimos a-nos. a acumulação da pobreza e mesmo
Espero ·que eSta CoüfefH1da âdotc· conclusões à altura
da miséria, parece ser mais rápida do que a criação Ç distridesses ideais.
- buição de riqueza. A rev~rsã_o, dessa r_çlação perversa é impeMuito obrigado . .:....:. Albano Fi-anco
riosa. por constituír-se cm uma permamente ameaça ã paz.
Vale lembrar as sábia::; palavras do Papa Paulo VI, quando
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -~~Concedo
afirmou que o desenvolvimel).tO é o novo nome da Paz.
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magaih:ies. (l?ãusci.') As empresas. pela função social qUe exercem na criaç~Ç>
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
de postos de trabalho, progresso tecnológico e_produção dos
bt:!ns indispensáveis à vida, têm um importante papel a desemO SR. V ALMJR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
penhar em conjuntura tão adversa. _ . _
_
.
_ _ o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- sr: Présidente,
Não quero deixar.._ nesta oportunidade, de eXteríorizar
Srs. Senadores, chegam, finalm'ente, ao Congress_ó Nadonal,
a este Augusto Plenário o sentimento vivido neste momento
para ratificaçãO, ãs duas cOnvenções. relativas à BiodiVerpela generalidade dos empresários brasileiros e possfvelmente sidad_e e Clima, assinadas pel0 Brasil durante a realização
por toda a classe empresarial da América Latina.
da Conferência sobre Meio Ambiente e D.esenvolvimento,
em junho do ano passado no Rio de. Janeiro.
Esse sentimento pode ~e r resumido em .duas palavras:
esperança e otimísmo.
_ _
_ · - Essa é uma oportunidade para não apenas cumprirmos
Os revezes sofridos nos últimos anos nos convenceram nosso dever consj.itucional de maneira frlã, burocfática. mas,
de que o nosso futuro depende substaJlcialmente da nossa para repensarmos nossos-compromissos com o teri:ú. cJ.ue, num
própria capacidade criadora, porque, apesar de todas essas_ crescendo, transformou-se numa das grandes referências nas
dificuldades, internas e exte:rnas, o Brasil e a América Latina negociações- íntemac:ionais e ga~~hou espaço político-institu. - , ....
são economicamente Viáveis, cabend0 -à .,.sua- próPria ·Class-e cional na maioría dos países.. . _
Não é demais lembrar. a .excepcional repercussão da
empresarial o papel de mola propulsora do desenvolvimento.
Temos consciência de que, não res.olv~remos os nossos Rio-92, a presença de mais de Cem chefes de Es.ta_çlo,_ um
problemas a não ser com muito trabalho- e com utn grande número nunca antes vistO numa conferência desse tipo; a moesforço de melhoria da qualidade_ de__nossos produtos e de bilização inU.sftã.da dos _ll_!eÍt;JS de comunicação e de grupos
busca de competitividade. que somente será possível se com- representantes da sociedade mundial. Tudo isso ·refletiu o
partilharmos os frutos do_ progresso com a cla~se trabalhadora, estágio limite em. que se encontra um tipo de desenvolvimento
se continuarmos in_vestindo na sua formação profissíonal, e que percorreu este século apostando no crescimento material
se soubermos desenvolver projetas de erradiçação da pobreza sem atentar para a capacidade de suporte do planeta.
e de assistência sanitária e soc\al capazes de melhorar a sua
A população humana cresceu oito vezes desde a revolução
industrial e a produção industrial cresceu mais de cem vezes;
qualidade de vida e o seu bem-:_estar. ~- __
Também, sabemos que não podt:únos esperar soluções mas"~6 a partir dos anos 60 os organismos internacionais comemilagrosas, nem vindas do Estado, nem dos países desenvol- çaram a levar a sério os alertaS da ciência, sobre o caminho
vidos, eles mesmos às voltas com graves problemas internos, auto destrUtivo que se estava petcórrendo.
A Rio-9:2 demonstrou, de maneira definitiva, a saída da
a que acresce a pressão das Democraçias emergentes do Leste
Europeu.
-tem.ática artlbiental, da seara restrita dos especialistas e a sua
Percebemos que os trabalhadores ç.omparti1ham conosco entronização como prioridade reConhecida pelos países ricos,
desses mesmos sentimentos e que podemos ajudar-nos mutua- os mesmos que até recentemente classificavam de alarmistas
os avisos_dos militantes ambientalistas e se recusavam a aceitar
mente.
Por outro lado, o que esperamos da Comupidade Int~rna quaisquer mudançãs em seus padrões insustentáveis de producional e dos organismos das Nações Unidas, entre os quais ção e consúmo.
a própria OIT, é um quadro jurídico ·que nos assegure o livre
Os danos à camada de. ozônio que protege a Teria, cámacesso de nossos produtos e serviços__: aos m_~rcados _interna- -provados por satélite, foram o alerta definitivo, sobretudo
o
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pelo fato de democratizarem o prejuízo, ainda que de niãneira
perversa. As nações industrializadas, as maí9xes re_sponsáve-ispela emissão de gases que destroem o ozónio, sentiram,-pela
primeira vez,- que não poderiam traqsferjr para a periferia'
o ónus do seu estilo predador de vida; ~stilq,, aliás, que é
o grande causador da devas.tação,ambiental do Terceiro Mundo, pela pressão- exercida sobre os re.cu.rsos nãtlitals para á
exportação de matérias-primas.
· - -Desde meados deste século, o mundo perdeu um quinto
de sua superfície cultiváVel; a cada ano são ._destruídos 20
milhões de hectares de florestas e 25 bilhões de toneladas
de húmus, em decorrência da ;erosão, desertificãÇão, sãliriízação e outros efeitos de mau uso do solo._Esse ~um desastre
ecológíco de enornieS propOrções s~ ç.onsiderarmmrque-signrfica, adicionalmente, mais fol!le ~ proliferação de doenças
decorrentes de desequibbrios ambientais.
Morrem no mundo, anualmente, cerca de l3 mil_hões
de cri3Jl:Ç3S menores de cinco arios,_ das quaiS tr-ªs- milliôes
são vítimas de diarréia causada, majoritaiíâmente, p"elo- Uso
de águas poluídas; outras ;cinc.o.milltões_morrem-de d9enças
há muito controladas nos países ticos, C.OIIJO sarampo, coqueluche e tétano; mais de !J.m milhão morre de malária, doença
comum em áreas próximas a desmatamentos, onqe_9 f(lp!;iquito
transmissor, em situação dÍ! desequilíbrio eC9lógico, invade
as áreas habitadas. As demais, morrem por doenças diversas,
em geral combinadas com a ·subnutr-iÇão:
O Sr. Gerson Camata ~V. Ex~·me pelmhe um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO :.._CommuitC! prazer, ouço
V. Ex-, nobre Senador. O Sr. Gerson Camata -_Ilustre SenaçlorValmir Çampelo,
mais unia vez tenho que cumprimentá-lo pela oportunidade
das colocações que V. Ex• faz, aqui, neste Plenário. Exatarnente_ um ano após a realização da ECO 92, V. Ex" anuncia
a chegada, ao Plenário do Senado brasileiro, das atas e documentos sobre biodiversidade. Assinados pelo Brasil e demais
países- a exceção dos Estados Unidos- que àquela conferência estiveram preSentes, esteS documentos começam a formar uma nova mentalidade, uma nova maneira de_ a humanidade ver o Planeta Terra como o espaço· vital de todos nós;
e começam a conscientizar-se, tã.-mbém, de que a grandeherança·que podemos deixar para as futuras gerações é iiirúi terrahabitável. Entretanto, devemos sempre observar- como V.
Ex~ bem começa a salientar no-seu pron'til'lciartierito ~ qUe
o grande problema que enfrentamos hoje é o do meio ambiente, afetando e destruindo vidas humanas, punindo-nos exatamente pela nossa falta de planejamento. Segundo a sua vontade, e dentro do plano da criação, para nós que somos cristãos
e àqueles que estudam a criação do mundo na doutrina judaico-cristã, Deus dá ao homem a Terra-como casa, como habitação, para·que ele a cmrserve, a promova~ a· tornc:r=cada vez
mais habitável e propicie melhor continuidade à vida humana
sobre ela. O que a humanidade tem feito-até hoje foi deSti-1.1ir
o seu próprio habitat; foi sujar, em-porcalhar com ácidos, com
detritos, destruindo a terra onde vive e onde terá que continuar
vivendo. Mas, agora que-o Senado Federal v~i ho~ologar,
var aprovar esse tratado, preciso fazer essa cOlocação; desculpe-me que o faça no discurso de V. Ex\ mas ele é oportuno.
Na hora em que ele vier a debate no plenário - e tenho
certeza de que terei o apoio também do Senador Elcio Alvares,
que tem lutado insistentemente contra esse problema, que
vou menciOrlar aqui, assim c.omo o do Senador João Calmon.
A Companhia Vale ~o ~o Doce, a milionária Companhia
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Vale do-Rio Doce, a nquíssima Companhia Vale do Rio Doce
vive emporCalhando:·sujando e destruindo a capital do Estado
do :gspírito Santo e cidades vizinhas. Ela instalou um complexo
indu~trial-portuário exportador de minério sem nenhum cuidado com a ecologia, sem nenhum interesse na preservação
9a vida humana que fica em torno da sua indústri_a. que é
a capital do Estado do EspíritO Sànto-.-Às criancinhas nascem
com deficiências mentais e problemas pulmonares; os adultos
estão morrendo precocemente em conseqüência desses problemas violentos de poluição que a Companhia Vale do Rio
Doce cria. Ora, c_Orno é que o governo brasileirO assina um
tratado desse e não impõe à sua estatal, a mais rica, a que
se orgulha até de esbanjar os dólares que arrecada na exploração mánopolista do território brasileiro, a preservação da
capital do Espírito Santo? De modo que, quando V. Ex~ anun-cia a chegada do tratado a esta Casa, e_u queria comunicar
que a Bancada do Estado do Espírito Santo- o Srs. Senadores
João Calmon, Elcio Alvares e eu - na hora de discutirmos
o tratado, exigirá, primeiro, que o Governo brasileiro determine a sua Companhia Vale do Rio Doce que vá lá promover
a limpeza do meio ambiente da capital do Espíiito Santo,
que ela destruiu e degradou nos últimos anos. Muito obrigado
a V. Ex~
O SR. VALMIR CAMPELO - Fico muito grato com
as colocações de V. Ex• As suas preocupações vêm se somar
ajs~a IT!inha em trazer ao debate assunto tão importante
tlão só para a vida -do nosso Brasil, mas _Q~t_:a a vida de todos
que habitam este planeta. Aliás,_ na ocas~ão, f~i vice-Pres_idente da Comissão sobre a EC0-92 e constatei, pessoalmente,
que não houve uma participação do Parlamento brasileiro,
ele não foi chamado a discutir as linhas mestras da EC0-92.
Hqje, está vindo urna série de documentos a ser d_ebatida,
aqui: no Senado Federal. Louvo e concordo com a preocupação de V. Ex~~ que também é a de todos nós.
O Sr. Elcio Alvares- V-. Ex• me permite um aparte?
O SR. YALMIR CAMPELO - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex~, nobre Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares -Nobre Senador. compareço aparteando-o logo em seguida ao nobre Senador Gerson Camata,
porque a minha fala tem a pretensão de complementar o
que foi dito pelo Senador capixaba, que tem sido, na verdade,
um dedicado defensor das causas do meio ambiente. A situação desenhada pelo Senador Gerson Cama ta alcança -acredito - alguns Estados brasileiros. Eu gostaria de destacar,
Senador Valmir Campelo, que, ao tomar conhecimento oficial
dos documentos produzidos na EC0-92, realizada no Rio
de Janeiro, devemos reconhecer que o nosso Estado tem o
privilégio de ser - talvez - a costa mais bonita do País.
Trata-se de uma faixa de mar, de ponta a ponta, no sentido
vertical, do mapa brasileiro. E a capital, Vitória, juntamente
com as cidádes que compõem a Grande Vitória. destacando
Vila Velha, tem esse condão extraordinário- de despertar a
todos para a nossa grande vocação turística, e, mais ainda,
de agradecer a Deus permanentemente por aquele recorte
que fez o mapa brasileiro para nos proporcionar tanta beleza
natural. O Senador Gerson Camata disse bem. E, se ainda
não trouxemos esse tema ao conheCimento do Plenário do
Senado, é porque dependemos de alguns estudo~ técnicos.
Para se ter uma idéia, Senador Valmir Carnpelo, ·o EspíritO
Sarito recebeu três indústrias altamente preocupantes: a Ara-
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cruz Celulose, situada no MuniCípio-de Aracruz, tem, corno
toda produtora de celulose, a capacidade de poluir o meio
ambiente pelo odor, pelo mal cheiro insuportáveL Toda vez
que ocorre qualquer modificação_ no sistema de chaminés,
a indústria exala um odor extremamente. dcsagrad,ável que
atinge toda a cidade -~e V:itória. Lembr~_M,me ~em d~~que_ os
gaúchos levantaram-Se, há alguns anos, êón_tta Uma indústria
de celulose instalada no- Rio Grande do_· Sul; ganharam a batalha, porque essa empresa foi obrigada a Tespeitar os ditames

mínimos em favor da preservação do mei_Q_ ambiente: Outra
empresa, a Companhia Siderúrgica do TUbarão, situãdà em
Vitória, está contribuindo para poluir. Há, como bem dis;se
o nobre Senador Gersçil Càril.áta, criança·s-e:~adultos com doenças nas vias respiratórias, o que tem si_do ni.ôfívo de _denúlldas
por parte de médicos., co_nforme te_mos visto nos i9_rri~iS e
noticiários de televis~_o. Aléll"!_disso, há o ~specto ---:-:_ªte ce(to
ponto-antipoétiCo, decorrente da poluição. O céu de Vitória
era lindo, altamente estrelado. Lembro-tile muito bem, nos
meus idos de rapai: de _que Vitória tinha uma da:s noites
mais bonitas: noite d.e lua e noite de _e_Strelas, P9sso dizer
que, em virtude dessas empresas que _afi Se instalaram a Companhia Vale do Rio Doce tein. SiJa_ participação - o
céu do Espírito Santo, principalmente da Capital, nãO tem
mais estrelas. Elas JQr_am substituí~as po-rum manto vermelho
que impede os captxabas de enxergarem- -Q -firmameritó. Trata-se de uma poeira de minério que- cai petmanentemente
e que pode ser detectada por ·qualquer cidadão que passa
o dedo em móve~~_çm paredes de um apartamento de Vitória.
Nobre Senador Y~tmir _GampeJo, a~sOCio-me às palavras dos
nobres Senadores Çe:rson can13.ta e JoãO -Qllrr}on, que conhecem perfeítameilte--a-rntensidade desse próblema. Há poucos
dias, eu falava com o Senador Gerson Ca:ffiata - vQu fazê-lo
em relação do Senador João Calmon ..:....:.~sobre a ·eXi'stêii.Cíã
de estudos que indiCam que a· condiçãO ·ae vida em Vitóiia,
em virtude dessas indústrias poluentes, é muito precária. Con-gratulo-me com V.· Ex• pelo discurso e stirno minha voz à
do Senador GerSori-Carnata para dizer·que não importa que
o- problema esteja acontecendo. QO Espí~I!_q "Santo;- iinporta
que haja uma consciênCia nacional de_ preservaÇão' do meio
ambiente. Nós, brasileiros, precisamos compreender que, acima de tudo, a defesa da natureza é, fundamentalmente, a
defesa da vida.
O SR. VALMJR CAMPELO- Recebo e incorporo ao
meu pronunciani.ento, nobre Senador ElCiC)AJ~ares, com moíta honra, as palavras de V. Ex• _
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me~- E:x~ ,um aparte~

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço com prazer V.

EX•
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Valmir 0tmpelo, V. Ex• adverte a Casa da chegada ao Çongresso Nacional
dos dois acordos referentes. ao meio arnbien,te, que decorrer<)m
da EC0-92, conferência de extraordinár:!_ç ~ignificado para
o universo. As. Nações presentes, à exceção dos Estaçlo_s Onidos, que não desejavam firmar o acordo da biodiv~rsidade,
entenderam viabilizar um tratado que haverá de repercutir
intensamente em todo o mundo. Eu rp.~_.permitiria realçar,
neste instante, a condição de V. Ex", Vice~'Rresidente da nos.sâ
delegação, então presidida pelo hoje Ministro do Meio Ambiente, Senado_r Coqtinho Jorge, que se_ desd()b_rou, juntamente com V. _E_x~_e com,_ os dcmã.is inteSrãntes da representação do Senaõ_o para que e_sta Casa Legislativa t~\lesse uma

participação significativa nos d~bates trava4os nQ Rio de Janeiro. No momento em que V. Exa adverte a CaSa da chegada
ao Congresso desses __Qois ~cardos, queremos dizer que_ nos
debruçaremos sobre os mesmOs_, sobretudo: pa·ra cOirigir ô
que a repreS:entáçãO dó EspíritO Santo realça nesta tarde:
il.ós, firmatários daqueles documentos, não devemos projetar
Uina: imagem- que._ desfavoreça. o.n_os.so P~ís pela ínfringência
dOs princípios, das normas, dos dispositivos dó meio ambiente.
Portanto, vamos aprovar os acordos, mas v_amos preparar
o País para que nOs resguardemos de qualquer acusação que
possa vir da comunidade internacional. O meu Par_tid?. o
-~MDB, apoiará, tanto na Cânlara_cmp.o_no Sc:;:nad.o Federal,
os dois acordos e tudo fará para viabilizá-los em tempo bastante ·razoáve 1.
O SR. VALMIR CAMPELO -Fico mui\~- agrãaecido
a V. Ex•, nobre Senador-Mauro BénéVídeS~j>ela preo"cUpação
não só de V. Ext, mas de todo O PMDB; corri um_:-problema
que é de todos nós.
O _Si:-. Magno Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte?-

0 SR. VÁLMIR CAMPELO -'- Ouço, com muita atenção. o nobre Senador Magno BaCdar.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Valmir CampeiO,
o Senador Gerson Cama ta- já trartsrrütiu a V. Ex.a nossas congratulações pelo tema que aborda n~ste instante. V. Ex~ 'ãdvertiu - a imprensa tem cobrado mUito das duas Casas ~ Pal-3. a homologação dos acordos decorrentes da EC0~92. Ac{edito
que há maturidade sobre o assunto, sem os exagerOs do_:n1odísmo do início da campanha de preservação do mei-o amb.ienteEntretanto, nobre Senador; aCredito que há de h_av~r aiq.da
maior conscieritízação do _ho_tl_le;ro. sobre sua importânda· no
con.certo harrnôrtíCo da mi~ureia. far_abe~izO V. Ex; P~l~ 9POrtunidade do tema. O PDT está Vigilante e sofidáriO-Cóin-tOdos
aqueles que vêem nossa responsabilidade em tão' iriipOrtàõ.te·
assunto do momento e da vida da _humanidade.
O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre
Senador Magno Bacelar, pelas suas palavras.
Cont.inuand.o, Sr_ Presidente, eu diria que u_m.horizonte
particularmente sorobrio_é -o -deSenhado pelos graves problemas de indiSponibilidade de água mal uti~izada ou cOntaminada_em grande número de países, de talfor.ma.que os orgailismos internacio_n_ais prevêem que proximamente sua disputa
poderá ser motivo de g~~~as. _O -y_olume _de águ~ retirado
dt?:s :mananciais cresceu quatro vezes iioi útih:iiCi(;?O apoS~
chegando a rri3.1s de qtiairo mil quilómetros cúbicos anua;is.
E· um~ q_~arto da população mundial, mais de um bilhão de
pessoas, cóitéentradas especialmente nos países pobres, não
dispõem de água potável.
.
Pode parecer estranho que tal situação acqn.teça, Q.IJ.ID
planeta com ?Oo/c de sua_superfície cobertos d~ ágl!-a. DeY~-se
considerar, porém, que 98% desse percentual são de água
salgada, utilizável" para consumo e agriCultura apenas com
o USo ae técnicas de des_sallni~ação onerosas ·e inviáveis para
at'ender a gr<:J.I]._d_~s mass~s. Na v~r9ade~:·âpella:s·Cf,Cfl4% da
ág~_fl_f}oce_da_ Terra ~stá dispoytíve~ ~m rios, lagos e outros
depósitos e, ainda assim, com uni.a distribuição bastante (rregular.
_~ O BrasiL tem o privilégio de dispor de 20% de toda a
água doce _exiSt"e·nte -no mundo, o_ qUe t6rna iriaceitáv~l que,_
a cada dia, dez bilhões de litros de esgoto poluani _este te~Qú~o
córilp-osto- de- rios, lago.s, lençOis freáticos e. e_specialmente,
mananciais.
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O principal uso da água, para constuno humano, concentra-se cada vez mais nas cidades, no que o Br3Sir segue a
tendênciã.- latino-americana. Quase 80% âa nossa população
estão nas cídades, convivendo com_ <?!-quele _qu~ talvez seja
o nosso principal problema ambiental: a falta dramática de
infra-estrutura de saneamento básico, que multiplica os gastos
com ·saúde pública, tem reflexos na prOdução e na capacitação
da mão-de-obra c, o que é pior, municia permanentemente
as estatísticas macabras de mortalidade infantil.
O caos das megacidadcs, visto mundialmente como um
problema ambiental de primeira 'ordem, tem previsão assustadora. Segundo a ONU, no início do próximo século, dez das
doze cidades mais povoadas do mundo, com ma-is de 13 milhões de habitantes, estarão em países pobres, sendo que a
merade delas na América Latina, com Cidade do México e
São Paulo encabeçando a lista. A cada ano, junta-se um contingente humano de 700 m·il pesso-as à periferia -da Cidade
do México e outro de 500 mil à de São Paulo, ou seja, o
correspondente a duas novas cidades.
O PNUMA- Programa das Nações. Unidas para o Meio
Ambiente.- chegou a afírrriar que a poluição atmosférica
a ser produzida em tais conCentraÇões urbanastransform~rá
as cinco maiores cidades latin6-amerlcanãs eni Vefdadeiras
câmaras de gás, a persiStirem os padrões atuais.
Do ponto de vista dos países ricos, contudo, a ameaça
da destruição da pró_pria proteção natural do Planefa, a camada de ozónio, pode ser considerada o pont~ crítico, que_ moStrou, no seu paroxiSmo, a qu:e--Chegou a ideologia do cresçimento material a qualquer custo~ _com base no_ incell_tivo ao
consurn1Sinõ.
- .A Rio-92°Provol). ex3.ustlvamenie ã'relação e-xiStente entre
o padrão de vida desen:volvido e o_ estado da destruição do
planeta, e essa interpretação é o pano de- fundo de todos
os documentos de_lá emanado~. _Mas se_ o _c;usto imposto" à
~ator parte ~a P?.P~fãÇãci ~un~iat_, relegada a·_ COndições _cte
VIda miseráveis e sempre agravadas pela exaustão dos r~cursos
naturaíS e perda de fontes primárias de alimen_to, é parte
inseparável de um estilo global de desenvolvimento, nãQ podemos permitir que fique escolldido ou diminuído_o papel lamentável das elites insensíveís de países pObres.
Nossa responsabilidade é a de estabelecer, na realidade
brasileira, a devida ponte entre a degradação ambiental e
a degradação_da vida na sua expressão mais ampla, envolvendo
as sociedades humanas e o espaço que elas ocupam. O caráter
social do ambientalismo _e hoje uma marca notável nos países
pobres. A maturidade dos movimentos ecológicOs veio com
o.entendimento de que, nesse_s__ países, a luta pelo uso sustentável da natureza é a mesma luta contra a pobreza, contra
a impunidade d_os que se consideram acima dos bens públicos.
É a luta a favor da pre_servação de condições dignas de vida
para as gerações futuras. É a luta, enfim, pelo estabelecirilento
de instituições realmente democráticas, capazes de garantir
a participação social no processo. de tomada de decisões e
o exercício dos direitos da cidadania.
A consciência de que somos um dos poucos Celeiros de
biodiversidade do mundo é muito importante como alavanca
para chegarmos a alternativas que nos permi~m sair da profunda crise sócio.;-económica -q~e vivem-os. Não pOdemos esquecer que edificamos um pafs em cima de uma inacreditável
destruiçãc.Yde nossa monumental riqueza natural, e nem por
isso conseguimos, como resultado, uni progresso equânime
e duradouro.
--
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Ao corilrâl'io. O Relatório do Desenvolvimento Humano
1993, que está sendo lançado pelo Programa das Nações Umdas para o Des_envolvimento - PNUD - mostra que o Brasil
deSpencou de 59'-' para 70\' lugar na classificação mundial das
condições de vida, um iodice que combina analfabetismo,
distribuição de renda e mortalidade infantil.
· A revisão dos critél-iõs pã.ra o cálculo do PIB, por outro
lado, favoreceu o Brasil, colocando-o entre as dez maiores
economias do mundo, o que só torna mais incompreensível
e revoltante a pre_cariedade crescente de seus indicadores sociais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Convenção da Biodiversidade, que em breve analisaremos, afinria em seu preâinbu1o
reconhecer "que investimentos substanciais são necessários
para conservar a diversidade biológica e que há expectativa
9-e um amplo escopo de benefícios ambientais, económicOs
e soCiais re!5ultante~ desses investimentOs".- Reconhece, ainda,
que o desenvolvimento económico e social e a erradícação
da pobreza são as primeiras prioridades de países em desenvolvirrientó. E mais: que a conservaçao·e·a utilização sustentável
da div_ersidade biológica são de importância absoluta para
ateilaer" àS necessidades de alimentação e de saúde da cresCéfite população mundial.
-0 Brasil, que se acostumou a ver os recursos naturais
como meio fácil de obter divisas e fazer fortunas, deve acostumar-se, agora, à nova realidade mundial, que lhe oferece
condições excepcionais para tirar partido de sua rica e exuberante natureza Se_q1 dilapidá-la e sem permitir que interesses
individualistas e mesquinhos, aétíCOs e· avessos a limites, ajam
à !:_evelia do interesse social, comprometendo nosso futuro.
E preciso, contudo, sair do marasino em relação à implementação das decisões da Rio-92 e assumir, interna e externamente, uma postura tenaz de aceitação do d_esafio de adaptar
os mecanismos de planejamento económico e social a ações
coerentes com a_ conciliação rie~essária entre desenvolvimento
e __eq~ilíbrio ambie~tal.
-- Mais do que pensar uma política ambiental isolada, lutando de maneira inglória por recursos escassos, é Preciso pensar
um quadro de políticas públicas integ~adas, no qual faça Sel)tido a proteção ambiental como eixo da ação pública como
um todo, É preciso, acima de tudo, envolver as comunidades
em projetas que coloquem a melhoria de suas condições de
vida como decorrência da criação de oportunidades _económicas estáveis, vinculadas ao uso sustentado dos recursos naturais.
Embora os parlamentos não tenham partiCipado diretamente do_ processo formal da Rio-92, são ateres essenciais
do processo real, que ainda está ocorrendo e depende da
mobilização d~ vontades para mate~ializar as mudanças preconizadas nos documentos produzidos pela Conferência. Diria
até que a ratificação das conVenções é o= passo menor a ser
dado. O foco principal de nosso trabalho está em discernir,
dentro do substancial rol de tarefas e oportunidades inscritas
nos documentos da Rio-92, uma agenda para o Brasil.
Nesse aspecio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vale ressaltar que estamos recebendo um exemplo extraordinário da
nossa ·própria juventude, que, conforme tive op_ortunid_ade
de ressaltar desta tribuna, na semana passada, saiu na frente
e está organizando o Encontro Mundial da Juventude, aqui
em Brasi1ia, no próximo mês de_ novembro, para tratar dos
"importantíssimos aSsuntos consignados na Agenda 21 da
Rio-92.
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A pergunta crucial Ç: como p Brasil pode operacionalizar
esses princípios. seja cm termos de _esco1ba..d.e_parc_erias no.s
foros internacionais, seja na -c_laboração.d~ 1,1J1.1_projeto _ nacio~
nal forte o suficienfe par'á catalisar apoioS i'nternos e retomar
o crescimento em bases 'mais eqüitativas e -~q-uilibradas?
O nosso papel não é pleitear os novos·á::c_U_r_sos finariceiros
e a transferência de tecnologia ambiental previstos nos compromissos da Rio--92. Nosso _maior desafio, Sr. PresidP.nte,
está em sedimentar~ no País, uma mentalidade efetivamente
moderna, fruto de uma autocrítica Coletiva consistente a respeito da devastação humana, social e ecológi:ca: que, por íneficiência, omissão ou (~lta de coragem, permitimos a"Coritecer--·
num pais com o potencial ostentado pelo Brasil. Muito obriga"-·
do. (Muito bem!)
~
~
~
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a-palavra
- ·' -- -·
para uma comunicação.

a venda do livro, não SQJilente uma provisão de conhecimentos
sobre os livros, como também sobre a cultura de um modo
.~

~

~~

O SR. NELSON. ~CARNEIRO - Muito obrigado a V.
Qúem estuda a hjStória Hteráría de nosso País há de
recórda:r que nas livrarias sempre houve a:mOie-nte para que
se enCo-ntrassem os homens que faziam literatura: os poetas,
os escritores e, a presidir essas reuniões, no caso a que mé
refiro, estava Carlos Ribeiro. Ele não apenas vendia livros
-:-como bem aCefitüou o Senador _Marco Macíel--- mas participava da vida da hvraria e contribuia, com sua presença e
se_u trabalho, pata a cultura nacional.
Este registro ficã pois, Sr. Presidente, em homenagem
a esses qUe~ não escrevendo livros e não publicando trabalhos
literários, contribuem, no seu setor, para o engrandecimento
das_ letras. Carlos Ribeiro foi assim:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues) - T.-~ V...
Ex• a pa1avra.
· - ---~--O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
------·
a palavra ao nobre Senador Jonas Pif!heiro.
0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - Rl. Para uma
S. Ex~ não se encontra em plenário.
·- --·
comunicação. Sem reytsão do orador.) -;--Sf. Presidente, Srs.
O
SR.
IRAPUAN
COSTA
JÚNIOR
Sr.
Presidente,
Senadores, quero homenagear um homem simples que serviu
pe9_? ,a~ palavra_ para u~a -~reve comunicação.
à cultura deste País, que editou os li~rqs_ d.e -~achado_ ç)e_
Assis e de grandes nomes que figuraram em nossa _história
~~ O,,SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
literária. Queró reccrrdar aqui a figura de _Carlos Ribeiro,
Ex~ a palavra.
um mercador de livros. que durante anos.m.anteve_ su~ oficina,
o·sr .Irapuan Costa Júnior (PP- GO. Para uma com~ni
sua trincbeira na rua São José~ onde acplb~LJ todqs_ o~_JP-OÇOS
cação. Sem revisão-do orador.) -_Sr. Presidente, Srs. SenadO:
e todos que tinham vocação literária. M.orrep. há quinze dias. - re~, eu gostaria, o mais fapidamdiie póssível, de-- abofdar
Ele foi apenas um mercador de livros.. Mas um mercador
a conturbada questão de um convite que não_ recebi para
de livros que serviu à cultura nacionaL
ó Ministérío da Indústria Farmacêutica. Esta colocação é talvez um pouco' tardia, uma vez que a notícia j~espalhou
O Sr. Marco Maéiel :.__V. Ex~ me pell'ftite um aparte?
de tal maneira que assumiu foros de verdade, segundo máxima
O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. Ex• com muita
- que foi muito usada na Afemanba nazista:
honra.
Mas gostaria de dizer .aos m~us colegãs, pofqUe lhes deVo
alguma Sãtisfaçáo, que ó Yresidente:-em nenhum momento,
O Sr. Marco Maciel- DesejO -ªssóCiai~I!le, nobre Senador Nelson Carneiro, à manifestaçã_o de V. E.x~ e quero dizer
cOriVldou-me para esse Ministério. Ao· contrárj9, divaganclo
a respeito de uma possível ida do ex-Governadoi SiliitíffOque a faço não apenas como Líder_ do Piar!id9, mas tamb"ém
em meu nome pessoal. Eu gosto de frecjüefitã.r sebos, COmo - pàra o Ministério da Saúde, o Presidente aventou a hipótese
de o nomear para um mírüstériCi exttàotdinárlô, üma·vez quechamamos no Nordeste, e fui um l:!_abítual frequentador, em
havia e há uma preocupação muito grande do Governo com
especial, das livrarias da _rua São José _e,_.flJl. r_ua Santa. L\lzia.
Lamentei muito quando ouvia notfcia.d~mo~t~daquel~ ~oro_ o preço elevado dos medicarrie'r).tos neste Pa~. acima do poder
aqUisitivo da claSse-mais baixa.
-quem muitas vezes co"ÇLversei, t~oç~nqo idéias-_ sobre livros
0 Senhor Presidente disse também, na seqüência dá sua
raros e edições esgotadas. Hoje está deSilparecenâo a figura
alocução, que gostaria de contar com o- meu concurso :eln
daqueles livreirOs ·que. rilais que ComerciaH"tês-de livroS, erRin
pessoas que cc-participavam da própria obra literária, da pró-- uma posição qlie não foi devidamente especificada na converpria edição dos livros, que conheciam os autores, que sabiam sa, mesmo porque falava em tese. Tive oportunidade de dizer
que edições determinado livro possufa etc.--Eram pessoaS que, - ao Presidente, ao contráríá âo qUê a imprensa-n-oticiou, que
mais do que mercadores, envolviarn-sé'_Cõm~apr6pttã obra;- eU-rião podia aceitar nenhum convite qu-e não passasse pelo
ao adquirirmos utrt livrO, era po~sível informa~o-nos sobre meu Partido ..
muitos fatos, quer-da obra que estávamos· adquirindo ciu de
Esta é a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores. E vejo,
lançamentos de obras semelhantes ou próxímas de ocorrer. _não sem alguma contrariedade, que muitos fazem coro a essasPor iSSo quero dizer que a morte de CarloS Ribeiro rrie ·como-- inverdades. O próprio Governador--do Estado de São Paulo,
veu. Sei que ele- teve· um r~conh~_ciçnento rriuito _grande -nO pOr qUem terihci especial apreço. Governador Luiz António
Rio de Jane_iro, o que pude constatãr pefo g'raD.âe nómero Fleury Filho, critica essa falsa notícia como se verdadeira
fosse. E vai além: diz que o Pre-sidenté preiende dividir os
de missas que foram celebradas pela sua alma; vi também
partidos. E mais além ainda vai, dizendo que a indicação
o reconhecimentó póstumõ em vários artigos de jornais. V.
Ex~, com mUita oporfunidade, faz com que êstê Senado tamc}o Senador Irapuan Costa Júnior, inimigo do GOVernador
bém se manifeste. Não poderíamos ficar iifdiferente's ao faleci- !ris Rezende, era algo que não se podia conceber.
Ora, não sou inimigo do Governador Íris Rezende. Sou
mento de Carlos_ Ribeiro, de Illodo espe_cial pela contribuição
seu adversário_ político, sim. Sou tanto seu inimigO quanto
que ele ofereceu à cultura brasileira-. Pena qúe"", com sua motte,
esteja morrendo também um tip!J de pi'oliSsão __;.-~se assim é o Governador Fleury do seu pai político, Orestes Quércia..
posso dizer; ele era mais do que um proprietário de livraria, Faço ao Go_vernador lris Rezende as mesmas ressalvas que
mais do que um mero livreiro; era al~uém que trazia, ·com- o Governador Fleury faz ao ex-Governador Orestes Quéi"cia.
Ex~.

se
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O Sr. Mauro Bcncvides- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

OSR. IRAPUÁN COSTA JÚNIOR -Num instante, ~o
bre Senado.r, perp1ita-me apenas concluir mel!- p_e~samen~o.
A~é porque' o ex-Governado~ br~St·e~ Ouérclci e o GoVernador I ris Rczende são homens_ que adotam a mesma prática.
Talvez não possa o.Governador F'leury externar suas ressalvas,
porque deve uma eleição ao ex-Governador Orestes Quércia,
o que não se passa comigo em relação ao ex-Góvernador
Íris Rezendc.
.
-Ouço o nobre Senador Mauro Benevides..
O Sr. M-auro Benevides - Nobre Lídá Irapuan Costa
Júnior, entendo que poâe ter havido, no episódio, uma interpretação equivocada -em toi'no de manifestação do Governador Fleury Filho. Se V. Ex• me permite, reportoRme aos
fatos que ocorreram no própriO gabinete do Presidente da
República, presentes os Líderes do PMDB, o próprio Presidente do COngresso, os Líderes Genebªldo_ Corrêa, Pedro
Simon, do Governo? eu e o Governador Fleury Filho. Em
nenhum momento houv~ q~alquer restrição à _ascensão de
V. Ex~ a Ministro de Estado._A única ressalva feita pelo GoverR·
nado r Fleury Filho foi a· de. que .n.ão desejava o Ministério
da Agricultura para Sâo P3ulo, porque dois ou trés dias antes
havia expressado simpat_ia um ncirne de GOiás parapreenCher
o cargo de substituto do Ministro Lázaro Ba:fOõzã. Ú Governador Fleury Filho entendia que. tendo sido_atribuído a um
ilustre filho de Goiás, no caso o Deputado Lázaro· Barboza,
o Ministério-da Agricultura, e estando o Governad()r Íris Rezende e os nossos correligionários em Goiás pretendendõ ·que
ao cargo ascendesse também um representante desse Estado,
evidentemente por isso O ·Governador Fleury Filho se ausentava de qualquer postulação para os peemedebistas de seu
Estado. Em nenhum momento houve qualquer referência a
V. Ex~ Nada, absolutamente nada. Assim, faço esta ressalva,
para que V. Ex• entenda a grandeza do gesto do Governador
Fleury Filho. Se S. Ex' não queria a Pasta para o seu próprio
Estado, não tendo admitindo sequer que o nome do Dr. Barros
Munhoz, seu Secretário de Agricultura, passasse a integrar
uma lista de s-ugestões ao Presidente da República, certamente
S. Ex• não exageraria:em seu·-oom.portamentO, indo ao ·ponto
de vetar, para uma outra Pasta, o nome de V. Er Agora,
no curso das conversações, a referência que Se registrou- foi
em relação a um outro nome-do Estado de V. EX', que estaria
pleiteando uma outra Pasta, a da Saúde. Houve referência
apenas a esse nome, e não foi por parte do Governador Fleury
Filho, mas de outras pessoas que entenderam a dificUldade
de co-mposição em relação a outro nome, também do seu
Estado, que postularia a Pasta de Saúde, e não V. Ex~ Pc;>rtanR
to, fica aqui desfeito esse equívoco que a lehura do jornal
podia, realmente, suscitar.

a

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Muito obrigado
a V._ Ex•, meu caro Líder do PMDB, que será sempre meu
Líder.
Reporto-me às declarações públicas do GovernadOr Fleury Filho, mas isto não tem tanta importância. O que eu gostaria
que ficasse registrado nesta Casa é que não sou postulante
a nenhum ministério. Não fui convidado para o Ministério
da Indústria Farmacêutica, como se apregoou na imprensa.
Houve uma sondagem para uma outra tarefa, por parte de
Sua Excelência, o que me deixou muito desvanecido; mas
eu não aceitaria, absolutamente, nenhuma posição sem uma
consulta prévia ao meu Partido.
- --
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O Sr. Eduan.to Suplicy - Permite-me V. Ex~ um breve
aparte, nobre Senador?
. 0 .SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Eu já terminer
o meu ·pronunciamento, inas ouço; com m:una aténÇão' o a parte de V. EX', nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, penso ser importante expressar a V. Ex• a minha posiçâo em relação ao
assunto. Quando a imprensa noticiou que o Presidente Itamar
Franco estaria para criar um ministério, que se denominou
- de extraordinário, que cuidaria da indústria farmacêutica, dos
diversos tipos de remédios, da área _social, ou o que fosse,
manifestei a minha estranheza em relação ao fato aqui da
tnOuna do Senado. Efetivament_e, parecia estranho o Ministro
da _fazen~a, Sr. Fern·ando Henrique--Cardoso, estar dialogando com Parlamentares em sua vísit;1 às Lideranças -da CâR
mara dos Deputados, dizendo da necessidade de corte de
despesas, e, ao mesmo tempo, o GoVénio _e~tar p~nsando
na criação de um ministério que, à primeira vístá, salvo Ínelhorexame, não teria em si ·uma justificativa ã.deQuada,_ mesmo
que o Presidente da República estivesse· apenas perlsando alto
sobre uma alternativa para ~ problema. _A impressão que
isfo gerou foi que o Governo estaria criandõ- 1,1m ministério
pa:ra, eventualm~_nte,_agradar a partidos que o estariam
apoiando; quer dizer, um partido, por estar apoiando o Governo, teria um de seus membr<?s designado para ocupar um
novo ministério que seria cricldo para tal finaliàade._Na- minhª
opinião, i~to feria qualquer propósito-de racioil~lidade administrativa: E nesse-ínstante, como representante e Líder do
Partido dos Trabalhadores, fonnt~lei a minha crítica, inclusive
avalia:rido que não seria_de se esperar, da parte do próprio
Partido Progressista, que.reívindicasse ou aceitasse um mii-lis.:
tério nâ forma como foi aniúlciado. COnsidero que, se um
partido quiser apoiar o Presidente Itamar Franco, nãO será
simplesmente para reivindicar cargos, muito menos a criação
de cargos, para acomodar os interesses de membros do partido, seja ele qual for. A minha ressalva prende-se a um princípio de natureza geral, e não a um partido em particular,
muito menos ao que V, E~ representa nesta Ca:sa. - O Sr. Elclo Alvares- Permite-me V. Ex~ um aparte?
-o Sr. Francisco Rollemberg - Peço a V. Ex• que me
inscreva também.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Pois não, cone~:
derei o aparte a V. EX,s logo em seguida.
Nobre Senador Ed~~rdo ª~plicy, V. E~ sabe que_ e_xistem
duas máximas nazistas: u"ma diz que a mentira, inúmeras vezes
repetida, assume foros de verdade; a outra é que quanto maior
a mentira melhor, porque mais facilmente nela se acreditará.
Foi o que aconteceu com toda essa questão. Não houv_e propriamente um convite do Senhor Presidente. Sua Excelência
fez uma sondagem, é verdade; e notei, de S':Ja parte, uma
preocupação muito grande com o fato de o_s medicamentos,
no Brasil, estarem, hoje, fora do alcance das populações menos_ favorecidas.
_- Quando Sua Ex:cetência pensou em aproveitar o ex-Governador Henrique Santillo, homem voltado para o campo
da saúde e médico conceituado, para uma tarefa como essa,
não hav"ia a preocupação em atender a u_m partido. Existem,
não preenchidos, dois ministérios extraordinários na estrutura
administrativa do Governo. central, e o Senhor Presidente
pensava não .efil fazer uma jogada política, mas em· atender
- a uma camada bastante desfavorecida da população naauilo
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que ela tem de mais fundamental nos.seus direitos: o di~eito

distorcidos; e amanhã, na sua btogratta, mnguém vai dizer

à saúde. Houve uma distorção muito grande, quero c_re~ mes~
mo que houve injustiÇã com Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
Esclareci este assunto, inclusive.aorepórter de uma revis-ta de grande circulação nacional que me telefonou para-saber
o que na verdade havia ocorrido. Prestei-lhe todos esses esclarecimentos, mas absolutamente nada foi publicado na imprensa em sentido contrário.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Elcio Alvares~

que o Senador Irapuan realmente não foi convidado para
ser ~ e· aí em c3ráter· joCOSO :....:.--o MinistrO ·dos Reinédios.
V.- Ex• tem_ estatu.ra; em Sua yida públiCa, ·v. Ex" tem ·-se
portado sempre com muita inte~ridade e autênticidade. Pelo
convívio que temos tido nesta Casa, e pelo nosso conhecimento anterior. podemos testemunhar qtre V. E~ tem sido
de uma ética de comportamento e de uma postura de político
da mais alta responsabilidade, que afastam qualquer sombra
de dúvida a seu respeito diante do episódio que V. E>:.' coloca
neste instante. Sua postura é irrepreensível, muito mals-ãiiida
quando faz justiça ao Presidente Itamar Franco. O Pie_sid_ente
não pode ser visto como- u-m elemento que está querendo
agregar e que, para tanto,lança mão de qualquer expediente.
Sua Excelência está bem consciente da sua responsabilidade,
de forma que acho perfeitamente corréto--que cOnvoQue V.
Exa e os integrantes do seu Partido para não só debater a
política brasileira, mas muito mais ainda para estudar a forma
de governo que_ realmente se-coq~patibilize cOm sua maioria
aqui no Congresso. Faço este depoimento em homenagem
à verticalidade do seu comportam'ento e, ·até certo ponto,
fazendo justiça àquela sua expressão, na manhã seguinte ao
dia do episódio que está sendo agora re·portado, dando conta
de_ sua irrcsignação, motivada mais por um comportamento
ético irrepreensível do que pelos fatos que envolveram o seu
nome.

O Sr. Elcio ·Alvares - Nobre Senador Irapuan Costa
Júnior, não fosse o·s-enHdo pessoal da sua fala neste momento.
talvez eu não comparecesse com o meu aparte; mas quero
prestar um testemunho perante esta Casa. NO dia seguinte
ao episódio, acidentalmente encontrei-me com V. Ex•, que
manifeStou, de imediato, profunda irresigOação com a notícia
veiculada na imprensa de que o Presidente_ da República,
talvez até à guisa- qe ut~a ~erta ironia, estaria· -pretehdendo
constituir um MiniStério dos Remédios para atribuir ao PP
e, por via-de extensão;·a V. Ex•, que é o· s-eu brilhante Líder
nesta Casa:. V. Ex•, dentro do esp-írito público que tem caracte-~
rizá'tlo a sua participação na vida política brasileira, disse,
com muita tranqüilidade, que em nenhum momento o Presidente lhe fez qualquer tipo de convite; Sua EXcelência táía
apenas convocado - e, nesse momento, além de V. Ex•,
havia outros Líderes presentes - ajuda para poder desempenhar sua difícil tarefa de Presidente: da República. Nobre
Sen-ador, V. Ex• colocqu· muito bem o_ seu depoimento, até
mais preocupado com o sentido ético do comportamento: -oepisódio em si talvez não representasse tanto, mas entendia
V. Ex~ que era preciso ficcir esclarecido que o Presidente da
República, de niaiteini alguma~ tinha õ intulfo ae nl~nospiezar
o PP ou de não dar a seus Líderes o devido destaque; a
formulação que fez não pretendia ser demeritória do Partido
de V. Ex•, muito menOs ainda da pessoa de V. Ex\ que
goza do mais alto apreço entre os seus pares. Eu me estenderia,
então, no meu aparte, inclusive em face da intervenção do
nobre Senador Eduardo Suplicy, para dizer que-tenho manifestado apoio ao Presidente Itamar Fra-nco desde o primeiro
momento, independentemente da posiç-a.o-do meu Partido.
E tenho repetido, talvez até de uma forma surrada, a conveniência da governabilidade. Entendo --que to_dos aqueles que,
de uma forma ou de outra, participaram do episódio FernandO _
Cóllor de Mello têm obrigação com est~ Pã.Is. Não vale a
pena discutirmos aqui~'Se- unl ·partido- foi mais aquinhoado
do que outro dentro da composição do ministeriO.--Acima
de qualquer conveniêncía ·partidária -- e V. Ex' me dizia
isto - temos esse impulso de colaboração com -o Presidente
da República, que é imanente até do exercício- do nosso man~
dato em favor deste País. O Presidente-. riO-rriOiric!Iào_
(J (()
o. ).....A.JI. v:7 ......._."""" T~' iL-~-...--.t
começa ~ definir a su-a participação no Governo~ tem de
conversar com os partidos. Logicamente, de acordo com a
habilidade do Presidente, será feita um-a:""-composiçãO mfuis-terial que coloque os partidos no seu real lugar aqui dentro
do Congresso. O Partido de V. Ex~, apesar de novo~ tem
como integrantes elementos do mais alto Sentido niVida pública brasileira. Portanto, presto-e-ste depoi:nlenfo para falar da
insatisfação, da irresígnaçãO de V. E~ com o noticiário, enteridendo que ele não espelhava a realidade dos fatos acontecidos
na véspera. Por isSo; boje, a sua explicação é muito- importante, porque outros elementos desavisados coa-teçam-a: ba~ear-se na desinformaÇão para faZer com que-= os-fatos sejam

em

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado,
nobre Senador Elcio Alvãres. É muito maior que V.- Ex• possa
imaginar o conforto que me tr~zem suas palavras, ainda mais
em se tratando de quem se trata, pessoa q-ue conheço há
muitos anos. Governamos na mesma época os nossos estados,
qUando V. Ex• pôde exercer em· toda sua plenitude sua capacidade intelectual e suas qualidades de homem correto e_trabalhador.
Ouço, agora, o nobre Senador Francisco Rollemberg.

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Serlador, conM
fesso que fiquei muito feliz em vê-lo· na tribuna, nesta tarde,
para apresentar a versão que V. Ex• diz Ser a- verdadeira,
e na qual acredito. Estávamos fora de Brasília e 1 quando
aqui chegamos, encqntramos a notíc9a de que havia_ sido ~riado
-aliás, neste Governo tudo é possível ser criado - o Ministério dos Remédios, ou da Indústria Farmacêutica, do qu31
V. Ex~ seria o titular. Ora, seria_engraçado. se não fosse
triste, num país que destitui o seu Presidente da República
e: entrega o _gover.ry.o a um homem que tinha uma vida parlamentar inatacável, verMse, em seguida, que esse homem destemperado, irritado, impaciente, irlsatisfeito, angustiado, que
troca de ministros ao seu bel-prazer, quer compor com esta
Casa, para dividir responsabilidades, esquecendo que, há bem
pouco tempo, o País paSsou pot um plebiscito, onde ficou
definido qual o sistema_ de governo que pretendia viver. Ora,
ganhou e bem o presidencialismo. O PreSidente_ Itamar não
tem o direito de fugir dos seus deveres, não tem o direito
de não querer ser Presidente _como manda a Constituição,
no regime presidencialista, assim como não tem o direito de
submeter homens .como V. Ex~, que tem passado, presente
e futuro- GOvernador ilUstre, engenheiro de renome 1 empresário conceituado na sociedade_ brasileira - ao v:exame de
ocupar um ministério - aliás, uma repartição pública que
seria taxada _de ministério e que seria uma CEME da vida
- em detrimento da sua própria formação, da sua própria
dignidade. Fico muito feliz em vê-lo anunciar da tribuna, nesta
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tarde, que o Presidente Itamar não cogitou ness-e Ministério; " Sabe o nobre _Senador Pedro Teixeira, meu -companheiro de
e que, não o tendo feito, V. Ex· também não poderia inventá-lo
Partido, que também acompanhou a reunião que foi feita
nem aceitá-lo. É bom que a Casa saiba disso, porque tenho
somando a bancada do Partido no Congresso e a sua Exe- .
certeza de que os outros Senadores estão, corn<r eu esta"'a
c_utiva.
naquele dia, perplexos diante do desgoverno, da falta de coO Sr- João Calmon -Permite-me V. EX" um aparte?
mando, do desejo de distribuir e dividir poder, no mais das
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Ouço o nobre
vezes para não assumir fracassos. Assim, Sr. Senador, feliciSenador João Calmon.
to-o por esclarecer a este Plenário qu_e, dessa vez, o Presidente
não fez bobagem. Só V. Ex• pagou O preço de ter de reagtr
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Irapuan Costa
prontamente ao ser citado, e com chacotas, não pelos seus Júnior. V. Ex• sempre teve uma Vida exemplar, é um homem
público impecável, e não deveria nem sequer dar J11uita imporcompanheiros, mas pela imprensa em decorrência dessa i_déia
tância a essas notícias absolutamente infundadas com que proestapafúrdia. Como eu disse, V. Ex• fez muito bem em_ocupar
curaram atingi-lo. V. EX" é um expoente da vida pública de
a tribuna neste instante, para mostrar que-não está atrás de
nosso País; assim, quaisquer maledicências jamais atingiriam
ministérios inteiros, nem de ministérios castrados. V._Ex~ está
um homem público que é motivo de orgulho para todOs nós.
aqui, como ·nós, Senadores da República, preocupado em
Ousaria ·afi!Inar á V:Ex~ que nem seria necessário uma palavra
ajudar o Governo a fazer governo neste País. E ·pará fazer
su~- de- esclarecimento sobre esse episódio, porque V. Ex~
isso, V. Ex~ tem razão: não precisamos ser ministros de goverrealmente já está incorporado, de maneira definíiiva_~ consano algum; precisamos, tão-somente, cumprir nossa missão
graçlora. à história da vida pública deste País.
de homens públicos, com mandatos delegados pelo p_ovo que
nos elegeu. Felicito V. Ex' pelo seu comparecimento, nesta
O SR- IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado,
tarde, para tratar de assunto tão relevante.
nobre Senador João Calmon.
o- Sr. Pedro Simon -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR-IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado,
Senador Francisco Rollemberg, pela sua manifestação. Eu
O SR- IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Ouço V. Ex', nobre
acrescentaria, esclarecendo a V. Ex•, qu_e algy.ns_ jq_r._nais_e
Senador.
revistas noticiaram que, ao ser convidado ~segu_!tdo suas
O Sr. Pedro_Simon -Nobre Senador, trago o meu apoio
próprias palavras- "topei na hora", o que,_ abso_lutamen,te,
ao pronunciamento de V. E~ Convivendo com- V. EX" nesta
não é verdade. Primeiro, porque não houve esse malfadado
Ministério dos Remédios; segundo, poíqoe crPresidente me Casa. aprendi a respeitá-lo pela sua integridade, competência
e seriedade. Lamentei a saída de V. Ex~ dos quadros do meu
disse apenas que gostaria que eu o ajudasse em algumas tarePartido, mas vi, com muita alegria, V. Ex~ liderando um parfas, que não chegou a especificar, e o fez ãpenas em termos
tido novo. com muitas idéias e grande valores. Também quero
de uma sondagem; e, terceíio, porque· e·u ·disse ao Presidente
dizer que seria uma honra para o Governo e para o País
que era uma honra trabalhar com ele, mas que eu ·não poderia
ter uma pessoa da capacidade de V. Exa como ministro. Não
aceitar nenhum convite sem antes consultar o meu Partido.
tenho dúvida alguma de que, pelo governo que fez no Estado
~
Muito obrigado a V. Ex•
Q.e Goiás e pela sua competência nesra Casa. V. EJCO reúne
O Sr. Iram Saraiva -V. Ex• me perrÍlite um apari~,
todas as condições necessárias para ocupar o cargo de ministro
nobre Senador?
em qualquer área. Estamos vivenc~o uma época complexa e
difícil, em que conciliar aheterogeneidade das forças que
O SI'{. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- OuÇo V. Ex•, nobre
representam o País com a responsabilidade de conduzi-lo exige
Senador, com prazer.
-·
muita compreensão, espírito público e grandeza. E V. Ex•
O Sr~ Iram Saraiva - Senador Irapuan Costa Júnior,
vem demonstrando exatamente essas três qualidades. Sou teseu talvez seja suspeito em fazer qJ.!alquer análise em relação
temunha de que V. Ex~ tem o respeito e o carinho do Presia V. Ex\ porque somos coestaduanos, viemos da mesma cidadente da República. Tanto Sua Excelência como nóS Senade e representamos o mesmo estado_ nesta Cas·a. Eu dífia,
dores nos sentiríamos honrados com a presença de V. Ex~
contudo, que lamento que, nesse cpi!'§c;:iiq__tQçl_q_,__V. Ex• não
no ministério. Mas sou testemUnha também de que V. Ex•
seja ministro. Mas, ao lado deste lamento, vai também minha
soube conduzir todo o processo com muita grandeza, despren~
satisfação em sabê-lo aqui~ nesta curÚl Senatorial, posiciodimento e espírito público, buscando sempre o entendimento,
nando-se bem, como sempre fez, e hoje na Liderança do
tão necessário nesta hora difíCil que estamos vivendo. Não
PP, em relação às questões nacionais. Isso -transcende-qualadianta agora querermos apontar os-responsáveis- pelo episóquer análise, tanto que não vou descer a detalhes, pois, para
dio, porque a responsabilidade é coletiva. O povo e o Conmim, neste momento, eles são de somenos· importância. O . gresso foram responsáveis pela situação que es_tamosenfren~
importante é que o Senador Irapuan Costa Jllnfo-r con.tiliua
tando. E são essas forças heterogéneas que têm a responsaentre nós, com a· mesma seriedade e capacidade que sempre
bilidade_de conduzir o País e de levá-lo adiante. V. Ex\ como
demonstrou como governador, prefeito e deputado federal.
Líder, no seu excepcional pronunciamento de hoje, disse exaLamento apenas que V. Ex~ não esteja num ministério, trabatamente isto: estamos aqui colaborando, dando um voto de
lhando, como vem fazendo, bilhantemente pelo seu País _e
confiança ao País, porque é preciso fazer isto neste momeilto.
pelo seu estado.
Quero fazer justiÇa não só a V. Ex\ mas também ao_ seu
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado,
.Par:tido. É norm~I e compreensível que um partido queira
caro amigo e nobre Senador Iram Saraiva. Esclareço mais:
obter cargos aqui ou ali, assim como é normal também que
fui um dos defensores da idéia, logo após a divulgação da
o Presidente da República procure o entendimento. O monotícia distorcida, de que_ o Partido emprestass_e a sua cplabomento atual_é de incompreensões, _de interrogações e de deciração ao Governo, abrindo mão- de qualquer tipo de particisões que talvez não sejam as melhores, nem sejam aquelas
pa9ão no 'Governo, tese essa que foi ve-ncedora, como bem
que queremos. Não podemos é pensar que este é um governo
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de rotina, que age como se estivesse se prepatándo para se
eleger, fazendo um plano de governo, moQ.tando minist~rios
e esquemas de trabalho para cada um. Infe1izmente, Vivemos
uma hora de anormalidade em termos de governo e de País.
Quanto aos números - e posso adiantar que o Ministro Fernando Henrique Cardoso falará à Nação a este respeito eles
são bons. O País vem crescendõ, as exportaÇõeS- crescem e
apresentam nívei~ positivos. Há setores qüe estão retOmando
o crescimento. Agora, os números do Tesõuto São muito complicados; os números das contas públicas são difíceis, e istó
tem que ser esclarecido à Nação. O Governo, o Congresso
Nacional e a sociedade têm obrigação de determinar como
essas coisas deverão ser feitas, e é o que estamOs fazendo.
É precisO honrar esta Casa e a política brasileira, nesta hora
em que há tantas notícias negativas com' relação ao Congresso
Nacional e aos políticOS.--A classe política nunca-oatirigiu um
grau tão alto como na hora do iQipeachment do Presidente,
que foi ·realizado com grandeza, com respeito recíprOco. O
impeachment não fOi felfõ-CQm QaíO, não fOifê]IÕ com malquerenças, mas com grande espírito público por parte da sociedade e do Congresso Nacional, onde quem ditou a palavra
final foi a consciêriciã. ~-ae cada um; onde se deu a oportunidade
ao ex-Presidente_de expor os fatos, de fazer a sua defesa,
e onde, aos poucos, muitas pessoas, inclusive, alteraram, mudaram os seus votos ao natural, porque as suas consciências
pediam isso-. Parece que, de repente, não mais qüe de repente,
há uma má vontade com relação ao ÇôngressoNacional, como
se ele fosse o grande responsável pelos equívocOs que estão
acontecendo; como se fôssemos nós_, o Con.gresso Nacional,
os responsáveis pela dívida externa ou pela dívida interna-,
ou pela inflação;ou·por sei mais o quê! Podemos ser pessoas
e têm colaborado, mas se chegamos ao ponto em que estamos
os culpados foram esses mais de 20 anos de regime· militar,
foram os acontecimentos que se_sucederam__à Diargem do Congresso Nacional. E neste momento há uma campanha depreciativa do nosso-Parlamento. l-lá notícias, por exemplo, de
que os deputados criaram o auxflio-â(eotiSta qu'e, praticamente, é algo que existe aquí no Senado-. e quem as lê recebe
a seguinte informação: ctíóti-se~o áúXI1io-detitlsta qu-e possibilita a ~da deputado gan~ar.n:ais Um s~lá_ri~-de ~70 mil~ões
de cruzeuosl E uma notícia Injusta, p01s naco é real! Como
me dizia o Deputado lbsen Pinheiro, se não houvessem-colocado um teto para o auxfl.io, se dissessem que se poderia
gastar determínada porcentagem, não aconteceria nada. Mas,
porque estipularam um limite, aparece a notícia. Como aconteceu com o Deputado Inocêncio Oliveifa~·no-·caso·aª perfuração de poços de água. Digo~ com á rrrã.ió(tranqüilidade,
porque eu era partidário do Deputado Odacir Klein, um fantástico -companheiro, que tinha todas as condições para presidir a Câmara, maS as- ilotíci:.lS veiÇU.l_adas dão a impressão
de que, pela primeira vez na- vida, um cidadão fez um poço
de água fora do território normal da pObreza: e da miséria;
como se não fosse tradicional. Podemos áté discutir se é ceno
ou se é errado, mas lá, no Nordeste, praticamente 95% dos
poços perfurados o são em propriedade partiCular. São essas
coisas que acontecem. Não estou discutindo isso, mas o fato
de os parlamentares receberem um vale de adiantamento de
salário dá uma conotação, através da imprensa, de dinheiro
emprestado sem juros, sem correção monetária; não é isso.
Então, numa hora em que há tanta -campanha nesse sentido,
o pronunciamento de V. E:&\ pela seriedade, pela correção,
merece o destaque. Que bom seria se a imprensa naciOnal
publicasse, na úitegra, O pronunci3.ineilto âe V. Ero, para
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que a opinião pública percebesse o que pode ser um homem
público, o que podem ser as suas idéias; Um homem que
tem condições pâta ser ministrO; que tem capacidade para
reivindicar cargos. tanto V. Ex~ quanto o seu Partido; mas
V. Ex~ diz coisas com a. maior singeleza. Fui ao :preSidente
buscar o diálogo; o nosso Partido e a minha posição têm
o sentido de ajudar; não preciso -de cargo para fazer essa
vitória. Posso dizer e digo-de público que o Presidente teria
muita honra- ea mim disse que tem o maior respeito por
V: Ex• - em tef" o seu nome na s"ua e·quipc ministeriaL Mas
entre isso e as notícias que saíram-, de criar um determinado
Ministério, de que foi criado o Ministério de Medicamentos.
há uma falácia. V. Ex~ sabe, eu sei. nós estávamos jUntos
no momento; tal fato não aconteceu. E o que interessá, nesta
hora, é o País, é a situaçãO que estatnos vivendo; o que inte~
ressa é a nossa responsabilidade. Penso que o discurso de
V. Ex• coloca ordem nos acontecimentos ao demonstrar_ a
sua posição e a de seu_Partido. A Nação, ao ouvi-lo,_ haverá
de entender que a classe política é feita de mqitas- coisas,
mas é feita tãmbém de pronunciamentos de pessoas com a
dignidade e a verticalidade de V. Ex~ Meus cumprimentos,
nobre Senador.

O SR. ffiAPUAN COSTA JUNIOR- Agradeço o nobre
- ~Senador Pedro Simon a sua manifestaçãO.
Sr. Presidente, agradecendo a tol~rância, dou por encer-rada esta minha fala. Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Coo cedo
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL ,.,.- AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente_. s~s e,Srs. Sena(jores~
acabamos de_ ficar sabendo que o Presidente Itamar Franco
reunirá seu miniStério na próxima segunda-feira, dia 14, para
anunciar à Nação como encontrou o govern~? do ex~P_residente
Collor. Venho a essa tribuna dizer que isso é desnecessário._
Todo o País conhece o estado de desmantelamento em q:ue
ficou o Brasil desde que o Sr. Fernando Collor foi tírado
do governo. O Presidente_Itamar Franco não precisa, como
se fosse o_ síndico de_ uma massa falid;).,_ vir contar-nÇ)s_ Q que
encontroU.
_ Há oito meses; Itamar Fran~ está ~o poder e o que
toda a população brasileira espera é que ele diga a que veio,
não que ele relate a situação lastimável que encontrou.
Sr. Presidente, a população deste País não agl}enta mais
ver essa crise ser empurrada com a barriga. No Amapá. o
meu Estado, há cenas gritantes, próprias de _um país miseráv_eJ,
mas inCompatíveis corri a riqueZa natural de que dispõe o
Brasil e que causa admiração _em tQdo o mundo. É_com_um,
_ao entrannos naquelas casinhas de 20 metros quadrados, sustentadas em palafitas, encontrarmos-meninas de 13 anos com
criança- riO colo e sabermos espantados, que essas crianças
não _são irmãs, mas filhas dessas meninas. ~ .
_
--·
Existem meninas de 11_anos, sein nenhuma perspeCtiVa
de futurO; Colocando outras crianças igualille:O.te de_sprovidas
de futuro, no mundo, sem que _se faça nada. E. e~s.a. p~orni_s
cuidade que degrada 9 Est~d0_5io Ax:na_p~- e angustia nossa
consciência de cidadão, só é ctmcebível numa situação de
-iiiisêria, como a que- enfrenta aquela popU.hlçáo. o--de que
urna menina de 13 anos precisa;ern vez-de proCriar, é freqüentar urna escola, com professores bem pagos, a fíin-_de receber
o Corihecimento que lhe permitirá prOduzir para sUstentar-Se
no futuro.
-- - -- -
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Mas como eu ia- dizendo. Sr. Presidente, não ê de um
relato da massa falida deixada pelo Sr. Fernando Collor que
este País está necessitando. O que o Presidente Itamar Franco
precisa dizer, agora que encerrou sua_ reforma miriisterial,
é o que vai fazer para tirar o País dessa situação que assusta

o mundo. Como disse o Ministro Fernando Henrique Cardoso,
o mundo inteiro aguarda que nos organize:mos, para que nos
reint~gremos à comunidade financeira intefnachnaréoino um
dos países mais ricos do mundo. Chega de mexer nessa rii.assa
falida, chega de chorar o tempo perdido em que a maioria
achou que o Brasil entraria na era da modernidade. Apesar
do tempo exíguo que lhe resta, o Senhor Itamar Franco tem
pelas condições·de apresentar· um plano governamental e,
dependendo de seu conteúdo, nós estamos-aqui prontos para
apoiá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigúes) ·.:_:Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES_ Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"~ e Srs_.__ Senadores,
há poucas semanas foi inaugurada em Salvador uma importante biblioteca, aberta ao público, na Academia de Letras
da Bahia. Trata-se da Biblioteca Odorico Tavares,_ c-6m mais
de 10 mil volumes, entre_eles inúmeras raridades, É o momento, portanto, de nos lembrarmos um pouco dessa inspiradora
figura de intelectual e jornalista que foi -Odorico Tavares,
falecido em 1980. aos 69 anos.
Jornalista, escritor, poeta, diretor de jornais, radialista,
fundador da primeira emiss_ora de tele! visão da Bahia, Odorico
Tavares nasceu em Timbaúba, Pernambuco, em 1912, mas
adotou a Bahia como sua terra. Formou~se em Direito, sem
nunca ter exercido plenamente a profissão de advogado. Começaria sua vida profissional como jorn-aTísfa, ingressando
no Diário de Pernambuco, pertencente aos Diários Associados.
Aos 28 anos, cm 1940, foi transferido par-a SalvadOr.
Os Diários Associados haviam adquirido o matutino Diário
de Notícias e o vesperfino Estado da Bahia. Odorlco_ Tavares
recebeu a missão de dirig-Hos, tarefa a que se dedicaria por
mais de três décadas. A partir daí apaixonou-se por Salvador
a ponto de escrever um livro, "Os Caminhos de Casa", referindo-se à_sua nova terra.
Ainda nos Diários Associados, Odorico Tavares incOrporaria à Rede Tupi, a Rádio Sociedade da Bahia. Em 1962,
enfim furidaria a TV ltapoan, primeira emissora--de teléVisão"
da Bahia, que passaria a integrar a· Rede Tupi de Televisão.
Anos mais tarde sofreria um derrame cerebral que deixou
graves sequelas; mesmo assim, acompanharia até sua morte
a trajetória dos veículos de comunicação que-implantara.
Como dizia, porém, sua filha Maria Tavares Taboada,
na solenidade de inauguração da nova biblioteca, ''seu carinho
pessoal sempre foi pela cultura, e-m -que sC CõlõCou-de corpo
e alma, transmitindo aos filhos, seu neto Luciano e aos que
lhe estavam próximos o mesmo amor, a mesma paixão''. Ela
mesma conclui: "certeza temos de que por seu ãmor à-cultura
é que gostaria de ser lembrado".
Poeta de primeira linha, Odorico Tavares deixou dez
livros publicados entre eles 26 poemas: A sombra do Mundo,
Livro de Luciano, Meus Poema:s pára Meus Pintores e Bahia
- ~~~~t:~~- _4a T~-~-r~_ -~-?:~--~?~P·_!~O.§I_~~~- ~~__ gra_':!~e_E~E~r_:
cussão.
Era considerado um poeta único em sua época. Esse
fato, aliás, é demonstrado em um exame sumário das obras
doadas pela famnia à Academia de Letras da Bahia. Muitos
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dos livros que lá estão contam com dedicatórias extremamente
significativas de seus autores. É possível assim constatar a
consideração com que o tratavam _escritores como Manuel
Bandeira, üracilia-no Ramos, ÁIV3io Lins Ou-Gilóefto Freyre.Jor'ge Amado assim lhe dedicou "Terras do Sem Fim'·:- ·'Para
Odorico Tavares, lioje qU.ãse baiano, quase ilheense üiffi.:.
-béril ... ". ~Foi Jorge ~mado ainda -que,: ao lhe dedicar uma
reedição Oo ··Jubiabán. qualificava-o de "Poeú de Pernam~
buco e homem da Bahia".
_
O amor â cultura- tornou--o t-ambé-m um notável colecionador de obras de arte. Acumulara inestimável acervo de
quadros, com pinturas de Portinari, Pancetti e Di CavalCante,
entre inúmeros outros grandes nomes. Chegou incluSíve -a
ter um Picasso. o primeiro a chegar à Bahiã.: No ~e_u est~ª9
de adoção, firmou-se como um autêntico mecenas.
Nesse sentido, foi o responsável pela fundação do Museu
de Arte Moderna da Bahia, assim corno do Museu Regional
de Feira de Santana. Foi inspirador também do Conselho
de Cultura d_o Estado. que integrou desde a criação e de
que foí uni dos primeiros presidentes. Já doente, recebeu
a consagração da_ Academia de Letras da Bahia, que o acolheu
por unanimidade. Era o reConhecimento definitivo de seus
:rhéiitos de pmita, marca-do pela sensação de morte e plena
influência da infância, que lhe dav~m características muito
próprias.
_
A inauguração da Bihlio~eca Odorico Tavares, por gen-erosa doaçã<fdit família do poeta, oferece assim a oportunidade
para lembrarmos e::.se_ admirável intelectual, esplêndido amigo_, talentoso jornalista, excelente administrador, que nos deixou tão cedo. G_QStaria aqui, para lembrar o vigor de sua
arte e o_ amor que nutria por seu· estado- de adoção, citar
uma página, "Bahia" do livro "Os Caminhos de_CaSa":
- "Chego para te dizer que nunca fui: cada partida é uma permanênci3.-mãl.ór__ao teu lado.
E"Stá comigo na dobra do manto de um santo,
na v~n do sino, na matéria ríCa ___e -pObre de _um_y_~lho,
muro.
Se um momento esqueço, faZ-te -Ieni"b-iaf- uffi-CéU
límpido, o ~o! de_ um fim de ~arde.
E tudo, de repente, passa a ter a tua marca de sonho ...
Chegando, miJ1-ha cidade, reprimo-me ante o novo e o
eterno de tua humanidade,
do canto" de pedra de tuas velhas ruas e de tuas velhas
casas. _
- _
Após a visão fatigada do mundo, repouso no tetl azul"._

maiS

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Co11cedo
a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ .SARNEY (PMDB -AP. ·Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~t- e Srs. Senadores,
o Brasil tem sido omisso na solidariedade que deve aos habitantes de Timor-Leste, vítimas de grandes violações no seu
direi"to à autodetéi:'ininaçãO, à _afirrnaÇâo dá cultura do seu
povo.
Agor~_-qtesmo, o líder do movimento pela in~ependê_ncia
de Timor-Leste, Xanana-Gusmão, acaba de_ ser c.ondenado __
à prisão perpétua, num julgamento que chocou a consciência
jurídica da humanidade. Ele nada mais tem sido que um defensor do seu povo e_ dos 4ireHos hum~no~, !la s1,1a te~ra.
Quero -expressar perante o Senado a minha solidariedade
ao povo de Timor-Leste e, ao meSmo tempo, fazer um apelo
à Secretariã Gerã.l da Organização das Nações Unidas, juntando-me às figuras mais expressivas da humanidade que já o
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genocídio praticado ao longo destes 18 anos, apesar da política
de dois pesos e duas medidas justificada pelos interesses co~
merciais, estratégicos ou outros, não há dúvida çle que _a im~
prensa dos paíSes ocidentais, Os parlamentares, as Orgãnízações não~governamentais, reconheceram puhlicamente os di~
rei tos do povo timorense, incluindo o seu direitos à autodeter~
publicado pela ComiSSão para os Direitos do povo Maubere.
mirração e apelaram à mudança de posição política dos. respe_c':'
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOtjvosgovemos. A Holanda,~ Dinama,rc?-_e_Q_ Cana~á bloquea~
SÉ SARNEY EM SEU DISCURSO:.
iam temporariamente parte da ajUda económica. Os EUA
UM MOMENTO DE ENCRUZILHADA
cortaram o financiamento destinado ao treino de militares
O povo de_ Thnor:Lestc luta há 18 anos pelo seu direito
indonésios. A Comunidade Europeia congelou o acordo de
à autodeterminação e independência. Depois de um colapso
terceira geração a celebrar com a Asean. Pequenos gestos,
das forças organizadas da guerrilha em 1978-1979, a Resismas novos Jacarta comprometeu~se_a por ein prática um certo
tência reaperece um ano mais tarde e tenta um,_a__ncgociação
número de medidas destinadas a melhorar a situação d,oS direi~
política com a'> forças de oçupação (23 Março 1983). Quebrado
tos humanos no território, não cumpriu nem uma. A conde~
o cessa_r-fogo então acordado, segue-se uma terrível ~peração
nação, seja sob que forma for. é inevitável. A sua repercussão
militar e de segurança na. qual morreram, desapareceram e
em termos da opinião púhlica, por um lado e das concessões
foram presos milhares de nacionalistas. No ano seguinte o
de ajuda, por outro, tende a criar sempre maior pressão. -dirigente da Rcsistêricia, Xanana Gusmão, faz_ um apelo à
Nos últimos anos, a ResistênCia timorense- foi sempre
unidade nacionaLe _e_nceta o camíii.ho que há de l~var ao nasci~
clara: esta é uma luta prolongada e o seu fim tem de ~er
mente da frente urbana da luta, amplamente participada pela
negociado politicamente, no· âmbito das Nações Unidas. Se
nova geração, já criada e formada sob o colonifiV~~o_in.doné
quanto a este último aspectO riinguérn parece ter dúvidas,
sio. SUcessivas manifestações nas ruas de Dili (protestos estu~
quanto ao primeiro colocam-se algumas interrogações. O so~
dantis em 1987 e 1988, visita do Papa em Outubro de 1989,
frimento do povo não exige uma solução rápida, uma solução
visita do embaixador amç_:r_icano John Monjo--cm Janeiro. de
de compromisso, mesmo que em detrimento dos princípios
1990) são um sinal visível de uma nova vitalidade da Resise dos desejos mais profundos das populações?
tência, que se preparou seriamente para receber a delegação
Uma negociação envolve uma solução de compromisso.
do Parlamento portugu_ê_s prevista para Outubro de 1991._ O
Neste caso, é especialmente importante que as fórmulas enmassacre de Santa Cruz trouxe &,o mundo as_ imagens da çoncont.radas salvaguardem os direitos e a dignidade daS partes
vicção e da coragem políticas mas _também çl.a natureza do_ envolvidas e a sua capacidade de colaborar na manutenção
rigime ocupante. IntensifiCaram-se os apelos dos dirigentes
da paz e Progresso da região.
timorenses a uma s.oluç_ão política, elaborada no âmbito das
O direito de um povo à autocleterminação é inquestioNações Unidas~ com garantias de dignidade pai-a todas as
nável. A comunidade internacional não pode, por razões apa~
partes envolvidas e _ des_ejos de uma cqopcração regional sincerentemente humanitárias ou coriJünfuraiS; =aceitar que se Ultrara no futuro. A prisão do Comandante Xanana Gusmão e
passe este princípio. Seria um gi"ave precedente e teria consede centenas de outros timorenses em _novembro e dezembro
qüêricias incalculáveis num mundQ__em convulsão-novas nações
de 1992 provocou uma retraçãQ, mas não uma ruptura, das
que emergem, fronteiras em redefinição~onde a democracia
forças organizadas da Resistência. ao mcsm---º tempo que fortae o respeito pelos direitos humanos constituem referências
leceu a profunda recusa da ocupação e mostro_u, uma_ vez
fundamentais.
mais, a natureza do regime e do colonialismo indonésios.
O quadro jurídico é claro e, para o povo timorense, ocu~
É, sem dúvida, um momento de encruzilhada.
pado por uma potência d? região justamente acusada de prati~
Hoje a situação no terreno caracteriZa~se- por um isola~
car um colonialismo retrógrado e um genocídio calculado,
mente quase total (em 1992 foram recusadas as visitas de
retirar~ lhe a possibilidade de vir a escolher livtcmente o seu
uma delegação da japonesa, de senadores norte~~mericanos,
futurO, é O mesmo que enterrar vlvas as suas-gerações e favor e~
de uma delegação de parlamenta~cs australianos, da Anistia
cer o aparecimento de grupos e ações extremistas, O território
Internacional, etc,), por uma repressão generalizada e feroz,
não autónomo de Timor-Leste não pode desaparecer da lista
por urna ruptura entre as forças de ocupação e os seus pontos
mantida pela Comissão de Descolonização, a questão de Ti~
de apoio na relação com a sociedade timorense {funcipnários
r:rlor-Leste não pode ser afastada da agenda das Nações Unipúblicos, dirigentes locais, comerciantes, Igreja cãtólica). Os
das, enquanto uma consulta popular, livre e justa, nãO tiver
relativos equilíbrios mantidos desde a chamada abertura da
lugar.
·"27•" província" (1' janeiro de 1989) foram rompidos pelo
- Mas há urgências. A sítuação de violação dos direitos
massacre de 12 de Novembro, a que se seguiu a nomeação_ humanos no território é extrema. Pode haver muitos passos
de um novo comandante militar (Theo Syafei), a substitui_ção_
fases intermédios. No entanto, não se devem torna_r decisões
do gov_ernador e a prisão de Xanana Gusni.ãõ~- Os ocupantes
de- fundo, coffiprornetedoras de todo o futuro de uin _povo,
estão cada vez mais isolados, s_ó podem comprar e aterrorizar.
em plena situação de crise ou de depressão conjuntural. A
E sob o medo arde cada vez mais o desejo de j~s!iÇa.
- árvore não pode ser tomada pela floresta. Há movimentações
POR UMA SOLUÇÃO.NEGQCIADA
em_ nível internacional e na própr"ia Indonésia. A recusa pr5Jfunda do povo timorenSe ã- Ocupação estrangeira é evidente.
NO RESPEITO PELA LEGALIDADE
Manter os príncípios e os Objetivos finais ao longo do processo
INTERNACIONAL
negocial, a par de toda a flexibilidade procura de avanços
parcelares possíveis, pressão constante sobre a Indonésia, senO massacre de 12 de novembro marcou uma virag~m
no conhecimento -inte:rnadonal da questão de Timor:-Leste. . sibilização da comunidade internacional e fixação de _novos
aliados, é indispensável. O que significa manter o quadro
Apesar da timidez das condenações se comparadas com o
fizeram, no sentido de que aquele organismo procure encon-

trar urna solução para que ce:ssem as violências que ali se
estão verificando, objeto da Resolução no 37/30, da Assembléia Geral da O NU, de 1982.
·
Aproveito também para pedir a tfanscrição do documento
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de negociações sem prt!-condiçõcs. no âmhito da~ _Nações Unidas.
Finalmt!nte. c mlo é certam!.!nte o meri.os importante.
qualquer negociação tem de contar com a efctiva participaç;.io
de todas as partes envolvidas, como refere a Rt;!:-.olu~·ão n''
37/30, aprovada pela Assemhll.!ia Gerãi de 1982 Portugal enquanto Pott!ncia Administrantt.::, a lndonêsia enquanto pot~n
cia ocupante, os representantes do povo de Timor-Leste-. são
indispensáveis para a procurã e elaboração de urna solução
justa e viável. Qualquer negociação realizada apenas entre

a antiga e a atual potência ocupante não será jUsta nem terá
viahilidadc. o mesmo acontecendo nr) caso de uma nego.ciação
entre timorenses c indonésioS. fora -do quad-ro âii ÜNU. como
parece preconizar o comandante militar de_ __ Timor-Leste e
como, eventualmente. a Igreja católica poderia ser tentada
a apoiar.
-- -Portugal tem uma responsabilidade muito particular no
desenhar do presente e do fuluro do povo de Timor-Leste.
Os timorc continuam, apesar de muitas desilusões, a esperar
um apoio forte. decidido, coerente. do Estado c do povo
português. A opini:.lo pública fez -:;ua esta causa. Timor-Leste
é hojt.", de fato. uma verdadeira questão nacional.
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Suryad. q~ç esteve (;'!ffi Portugal a coberto do estatuto de
jornalista. sendo t!mbora publicamente que colabora estreitamente cOm o Bakin. a agencia dos serviços de informação
indonésios. Aí Suryadi publica entrevistas com três timorenses
Manuel Mártincz (muito provalvelmeit:te deverá ser Manuel
Mártires). José Martins e Abílio Araújo com, pelo menos.
dois pontos cm comum a recusa cm reconhecer a Ramos:.. Horta
qualquer rcpreseritatiVidade e a disp~mihilidadc_ para conver-sar com as autoridades indOnCSias. _$-egundo fontes geralmente
bem_ informada~. AbJlio Araújo teria mesmo proposto a Petrus
Suryadi_ a organiZãção de um encontro entre timorenses a
favor e contra a intcgração,_a ter lugar em Roma por alturas
do 21 de abril.
- O r_egime de Jacarta. ou facções dele. parece pois apostado e !TI moldar-~ rnçdida das ~o.;uas pretensões um intcriocutor
timorense com o qual" seja possfvcl construir o compromiSSopolltkn para onde tem vindo a ser ~:m empurrado pela própria
dinâmica da luta dc__iiberação do povo de Timor-Leste,
:"la complexidadc_crescentc que o problema vem apresentando. as conversações de Roma ou da _cidade que ,s_e seguir
constituem apenas um momento de }?alanço da relação de
forças cm nível global entre os díwrsos intervenientes presentes ou ausentes, no conflito."
Muito obrigado.

A Procura de um Compromisso Político
Na lndonê:-;ia. Timor-Lest~ já não é a "'Província'' onde
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES; .
nada se passa de relevante. Os problemas de segurança. as
violações de direitos humanos. o dchate internacional. a condenação da Indonésia. tornaram-se parte da ~:omunicaçâo soAlfredo Campos _ Aluízio Bezerra-~ ~tônio Ma:fiz; .... Aureo
cial c individual, apesar da vigilância e da censura. Algumas Mello Carlos Patrocínio _Cid Sabóia de Carvalho _ Humberto
forças sociais (organizações de defesa dos çlireitc.,_s humanos,
Lucem;- Iram Saraiva_ Josó Pa~lo !liso! _ Jutahy Magalhães _
estudantes, políticos ligados ao PDI e à maior organização
Levy oi;s - Luiz Alberto Oliveira - Márcio Lacerda - Meira.
muçulmana indonésia) têm colocado frontalmente a questão
Filho_ Pedro Simon _Pedr~ T~i.~~ira_ Ruy Baf~lar.
.- .
dos direitos dos timorenses e condenado_ os abusos praticados
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presipelas forças militares. A classe dirigente indonésia começa
dência deferiu o Recurso no 2, de 1993, que ínterposto no
hoje a ser permisSiva à--=-necessidadc dc _encontrar uma solução
prazo regimental, no sentido de q_~e o Projeto -de Lei da
política para o prohkma pois como o reconheceu publicaCâmara: n\' 19, de 1993, que "retira da incídência do Imposto
mente o próprio MNE Ali Alatas. a questão "é uma pedra
de Renda benefícios percebidos por deficientes mentai~",
no sapato" de Jacarta que há que deitar fora de alguma maneiprossiga a suã tiàiriitação.
~
·
- ~ :
-·
ra. Os custos. políticos para a Indonésia centram-se no desgaste
A matéria fiêará sobre a mesa durante cinco sesSões ordíR_
da sua imagem em nível internacional c nã. percepÇão que
nárias para recebilriento de emendas, de acordo com o disponR
alguns setorcs de oposição começam a ter__dc que o apoio
do art. 235, inciso
letra c, do Regimento Interno.
aos direitos dos timorenses pode contribuir decisivamente pãra
a democratização do País.
É o seguinte o recurso deferido_:
Os correspondentes da imprensa arrsti-alia-na que cm Dili
RECURSO N• 2, DE 1993
ou a partir de Jacarta tt:m feito o acompanhamento do "julgamento" de Xanana Gusmão têm chamado a- aten-ção para
Senhor Pr~sidente:
_- , _ -~- _ ~ c
_
_
____ _
os sinais que parecem expressa-r a procu't1r,'·p-<5rp1trte de setores
Nos terJ;IlOS d9 ãrt. 254 do Regimentointeino;ínterpomos
da classe dominante indonésia, de um compi-omisso político
recurso para que o ProjetO de Lei da Câmara n~' 19, de 1993,
e obviamente de interlocutores para esse mesmo· corn:prorrüsR
que retira da incidência do Imposto de Renda benefícios perceso, qUe representem (ou reivindiquem a rcprCsentaçãó de)_ bidos por deficientes mentais, possa continuar em tramitaçãO,
alguma coisa capaz de garantir a sua credibilidade.
contrariamente ao parecer da Comissão de Assuntos Económicos_1_ que 9PiQOl_l_por sua r~jeição:- -_
__ . __ .
Não deixa, assim de ser significativa a forma como _a
- SCala das Sessões, 8 de ju'nho de 1993. ~ Josaphat Marinho
imprensa indonésia tem feito referências indirctaS a eSta âbor:
- Am-ir Lando- Lourival Baptista- Almir Gabriel- -Frandagem da questão. O Kompas (um diário católico que é o
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Teotônio Vilela
jornal de maior tiragem na Indonésia), na sua edição de 19
de março, destacava as declarações da "testemunha de acusaFilho - Beni Veras.
ção" Armando da Silva ·ao- tribUnal durante o processo-contra
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-: Foi encami,
nhado à publicação parecer da Comiss-ãO de Constituição·,
Xanana Gusmão, enl que punha na &uca deste e. a que este
Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente nos termos
depois daria a sua anuência a afirmação de que "não podia
de substitutivo ciue oferece ao 'Projeto de Lei da Câinara
render-se porque rejeitava totalmente a integração mas que
n? 156, de 1992; e prejudicialmente aos Projetes de Lei do
podia aceitar outra forma tal como uma autonomia".
Senado n• 243 e 268 de 1991 e 6 e 130 de 1992; que tramitam
Mais signif1çativo ainda foi o primeiro artigo publicado
em conjunto.
~
--no diário su;artl Pembaruan -(ediçãO de T7-3-93) por Petfü~
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A matéria ficará sohrc a Mesa durante cinco sessões ordinárias. a fim- de receber emendas, nos termos do art. 235.
i:ri.tlst:dl, Letra D, do Regimento Interno.
Sohre: a mesa, requerimento que será_ lido pelo Sr_._}"Secretário.
-- -

Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N•. 55! DE !993
Nos termos do art. 172. inciso I. do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia. do Projeto de Lei
Complementar N" 56, de 1993, que "dispõe sobre a cobrança
de juros pelas entidades que atuam segundo as regras dos
Sistema Financeiro de ~_abitação", de minha autoria, cujo
prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1993. -Senadora Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) __:O requerimento lido será puh!icado e, posteriormente, incluído em_Or--dem do Dia, nos termos do art. 255~ incisa· II, c, n" 3, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se ã

Esgotado

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa,
Secretário,

r~querimcnto

que será lido pelo Sr. l"

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 552 , DE 1'193
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea D, do Regimento Interno.
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias
constantes dos intens n<h 1 e 4 sejam submetidas ao Pl~nário
em penúltimo e último lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1993.-~-Senador Gilberto
Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimento, será feita a inversão solicitada.
Passa-se ao Item 2:
REQUERIMENTO W 51S, de i993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno.)
Votação, em turma único, do Requerimento on
515, de 1993, do Senador César Dias, solicitando, nos
termos do art. 58 da Constituição Federal, in fine, Com~
binado com os--an:s._ 71 e 74, a, e 78 do Regimento
Interno, a criação de uma Comissão Especial, composta
de 9 .membros titulares_ e 5 suplentes, para no prazo
de 90 dias, estudar a problemática vinculada ao Progra~
ma Calha Norte.
Em votação o requerimento.
__ _
Os Srs. -Senadores que -o aprovam quei.t'am-perrnanecer
sentador, (pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3
Votação, em turno único. do Requerimento n" 503,
de 1993, do Senador Irapuan Costa Júnior, solicitando,
_nos_ te_rrno.s regimentai~. que sobre o Proieto de Lei
da Camara n" 50. de 1993_(n" 1.396191. na Casa de
origem). que exclui a Empresa Brasileira de_ Aeronáutica SIA- Embraer, da ahrangéncia da Lei n'' 8.031,
de 12 de abril de 1990. yue criou o Programa NacionaL_
de Desestatizaç.ão. além da Comissão constante do des~
pacho inicial, seja ouvida, tatT!hém_ • a de Relações
Exterior-es e Defesa Nacional.
Sobre a -mesa. requerimento que_setá-Iido pe!O Sr.l·' Secretário.
É lido o seguinte

-REQUERIMENTO N" 553, OE 1993
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro
a retirada, em caráter definitivo. do Re"querimento n" 503.
de 1993.
Sala das Sessões. 8 de junho de 19l)3. -Senador Irapuan
Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o requerimento de retirada.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

O Sr. Ronan Tito- _S_r, Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex"
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento. Esse requeri~
mente se refere ao Projeto de Lei da Câmara n'·' 50, que
exclui a Empresa Brasileira da Aeronáutica - EMBRAER
da abrangência da_ Lei n'' 8.03J, ou seja, da privatizaçã.o: , .
- Ind<igaria se esse projeto âe lei se ·enco"ntra ilo .~e_n~do
neste instante? Está na Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Encontra-se
no Senado, foi despachado a uma comissão e _o requerimento
pede-qUe seja tarribéffi-ouvida outra comissão.
O autor do requerimento o retirou.
O SR. RúNAN TITO- Está perfeito.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Requerimento n<:> 503. de 1993, vai-ao Arquivo e o
Projeto de Leí da Câmara n" 50, de 1993, segue a sua -tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de I-.-~i çla
Câmara n•26, de 1993 (n• 2.460191. na Casa de origem),
que dá nova redação ao art. 206 do Decreto~Lei o?
2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
tendo
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PARECER FAVORÁVEL, sob n" 142, de!993,
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

apenas. que o Relator desta matéria pudesse expor a razão
pela qual adicionou ao art. 206 o- Parágrafo único.
·
Diz o art. 206:

A matéria ficou sobre- a IDCSa durante cinco sessOcs ordi-

"Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro."

nárias. a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
Inciso II, d, do Regimento Interno. À proposição. não foram
oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Está inscrito par:a discutir o Sr. Senador Iram Saraiva,
a _quem concedo a palavra.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para discutir.
Sem re_visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.

quando esse projeto chegou à ComiSSãO de ConStitUição, JUs-_
tiça e Cidadania, designamos o nobre Senador Francisco Rollemberg para relatá-lo. E o nobre Senador o fez com brilhantismo, corno sempre acontece, sendo o projeto, na Câmara
dos Deputados, da lavra do nobre da lavra do nobre Deputado
Diogo Nomura.
O Deputado DiogO Nomura preocupou-se Com o art.
206 do Código Penal, que merece uma 'redação mais atualizada.
O art. 206 diz:
Art. 206 emigração.

Aliciar trabalhadores para o fim de
--

O Deputado Diogo Nomura, por outro lado, sugere a
seguinte redação:
"Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com
o fim de levá-los para território estrangeirO_." -E, para o Parágrafo único:
"No crime definido neste artigo, somente se procede mediante representação."
Observamos que, de acordo com a redaçã:O do parágrafo
úriicO; o crime pasSa a ser-prOmovl.dõ-medianie representação,
ao invés de ser um crime de ação pública iilcondicionada.
Além disso, podemos observar que, tanto o autor corno o
ilustre Senador Francisco Rollernberg, entenderam -acolhemos perfeitamente --que é mu"ito ímpoftante esclarecer que
a tipificaçâO "'alíciar'' - é vaga. A expressão sugerida "rêcrutar mediante fraude" é bem mais esclarecedora.
Entendemos- como o fez a Comissão dC COilsl:ituição,
Justiça e Cidadania - apresentar o nosso voto favorável,
sugerindo à Casa que também acolha, uma vez qu_c se trata
de uma redação atualizada do Código Penal, em seu art. 206.
Votamos a favor da proposta, inclusive em homenagem
ao Embaixador do Japão, Yasushi Murazumi, presente na
tribuna de honra deste Plenário, que tem demonstrado vivo
interesse nessa matéria.~
~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão· o Projeto de Lei n9 26/93, da Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ PAULO IUSOL -Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O Sr. José Paulo Biso! (F'SB - RS. F'ara discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_, gostaria,

Trata-se de uma proposição cminent.emente pública. O
interesse da penalização é gritantemente púhlico. No entanto,
foi .sugerido, no parágrafo único, que o processo _dependa
de representação. a exemplo do caso de sedução. Isso é um
absurdo técnico_~ Peço a atenção dos Srs. Senadores para esse
detalhe, porque é desmoralizante vo"tãrmos o texto desse parágrafo único. É um contra-senso que o condicionanic-niO de
uma ação pública esteja relacionado com certos cuidados de
discrição, para evitar prejuízos morais em razão do strepitus
judicii. Essa é a razão pela qual se _condiciona o ex_ercfcio
de uma ação.
No entanto, nas ações públícas, onde o interesse público
é gritante, essas açóessão da iniciativa do Estado, independente-mente da- voiltade da vítima~ E a ação orá cm dchate é
-repito- gritantemente :pública. Conseqüentemente, deve
ser exercida pelo Estado independentcmen te da queixa ou
_
representação da vítima.
Denuncio um Cquívoco técnko-legislativo muito sério.
Acredito que estamos em tempo de excluifmos esse parágrafo
Uiiico que tira todo o sentido do artigo princiPaL
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex•, nobre Senador~ de acordo coni. -o -seu entendimento, poderia
encaminhar à Mesa pedido para votação em separado do parágrafo únic?.
O SR. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para discutir. Serri r-evisão do orador.
Sr. Presidente, Srs.
Senadores, entendo que é muito delicada a alteração de Códigos, exatamente porque, muitas vezes, surge um entendimento, um determinado movimento, uma certa pressão de pessoas
não atentas aos critérios técnicos de um Código. Além do
mais. a natureza legislativa de um Código ens_eja cuidados
maiores no processamento por parte do Poder Legislativo
exatarnente porque se_ trata de um Código. A Constituição
distingue muito bem os processos de elaboração de um Código, de uma lei complementar, de uma lei ordinária. No caso
presente, é uma alteração do Código Penal.
Há poucos dias, tivemos - nós, Senadores José Paulo
Biso!, Josaphat Maiinho e o orador, o cuidado de não aceitar
modificações no Código de Processo Civil. Não as aceitamos
não porque descemos ao mérito das alterações, mas porque
a matéria havia passado pela Comissão de Constituição, JustiÇa_e Redação da Câmara dos Deputado sem ter ido ao Plenário daquela Casa. Veio para o Senado, onde houve um pedido
de urgência. Sem passar pela Comissão de Constítuíção, Justiça e Cidadania, iríamos fazer modificações serííssimas nO
Código de Processo Civil. As alteraçõe~ poderiam ser até
excelentes, mas o método de" fazê-lasitão estava correto, principalmente por se tratar de um Código de Processo Civil.
Após derrotada a matéria, vieram os protestos: recebi
Ministros do Superior Tribunal de Justiça em meu gabinete;
vários juristas me procuraram; o SenadOr Pedro Teixeira,

r-
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Relator da matéria, fez uriia carta sobre o assumo •. porque

todos entenderam que as modificações ali PropoStas são iin-portantcs. No entanto, não tínhamos condições, naquela hora,
de avaliarmos essa importância, principalmente em regime
de urgencia.
Neste momento, tratamos de urna modificação no Código
Penal. Para sorte da República há, ncs_ta Casa, pessoas, como
o Senador José Paulo Bisol, que têm a aptidão de fazer um
exame, à primeira vista, da -matéria, logo detectando uma
defeituação técnica da. maior gravidade.
O Senador José Paulo Biso! atualmcnte não integra a
Comissão de Constituiçãô; Justiça e Cidadania - por rilais
estranho que pareça- naturalmente pela proporcionalidade
partidária, que leva a esse desfalque muito sério. Certamente_,
se lá estivesse, o Senador José Paulo Bisol teria advertido
a Comissão sobre essa matéria.
Na verda,de, há aqui um defeito muito grave: exatamentc
o Parágrafo Unico do art. _20,6:
_ -· __ _
"No crime definido neste a_rtigo somente se proce~
de mediante representação.''
Associo~ me ao que foi dito pelo Senador José Pa1.1lo Bisol:
é um absurdo que uma infração tipicamente social, de caractetisficaS anti-socütis-, uíh feriinCnto da Otde_m pública, uma ferida que se abre no ordenamento jurídico, naqu-ela-pãffe em
que o Estado tern por obrigação verificar e zelar pelos direitOs
da cidadania, nessa hipótese va:"í a Justiça ~sperar a iniciativa
exclusiva dõ ofendido. Isso poderia ser muito natural se não
houvesse, no entanto, a característica_ tipicamente pública dodispositivo. A infração é muito mais contra O Estado do que
contra a pessoa em si. Lesiona-se_o cidadão e, para que isso
aconteça, primeiro lesiona-se a própria sociedade, organizada
juridicamente em forma de Estado. Ofende-se a pessoa jurí~
dica que é o Estado, porque ofende a sociedade cOmo um
todo.
Pergunto somente, Sr. Presidente, se o Sena.d.or JOs~ Pau~
lo Bisol vai apresentar alguma emenda a respeito dessa matéria
ou algum destaque- para votação em separado, porque, se
não o fizer, estarei requerendo a rejeiçãú des_se_ parágrafo
úniCo _ou, quem sabe, talvez seja melhor que todo o projeto
seja recusado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
esclarece a V. Ex• que o nobre Senado!- José Paulo Bisol
já encaminhou requerimento para votação em separado desse
parágrafo único.
···'·' '"' ~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~_ Isso deiXaria
o assunt_o_ s_em e&sa determinação, c ifia p_a~a a técnica_ gá·aldo Código. Tanto poderia, no caso, haver a reprd.entação,
quanto a ação do MinistériCi"Público ncssa_-riüitéria.
Portanto, eu gostaria que o Senador_ .José. PaUlO Hisol
se pronunciasse a respeito, porque não sei se, localizada nesse
artigo 1 com esta rcdação- esta:mos aqui sem p Código Penal
-, permitirá as duas opções ou uma só.- NeSte último caso,
mesmo com a retirada do artigo, não valeria a p_ena a rejeiçãO
desse parágrafo único.
-- -Sr. Presidente, prefiro, nesta hora, encaminhar contra
a matéria cm si, para que seja rejeitada como um todo. O
encaixe aqui pode resultar na mesma aplicação, mesmo supri-rnindo-se o art. 206 do Código Penal, que passaria a vigorar
com essa redação. Inclusive, se a Mesa dispusesse do Código
Penal, eu gostaria de examiná~lo rapidamente.
Sr. Presidente, esse o meu encaminhamento da matéria.

~ ~O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria
continUa em discussão. (Pausa)
.. -~
O Sr. J~Sé P~ulo Bisol -Si-~ Pies-ideilte-; peço _a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concecto
a palavra a V. Ex~
---

x-.:. :. , _

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para ctiscutir.
Sem revjsão do orad9r.) -Sr. Prc~_idente, Srs. Senadores,
considero ponderáveis as obserVãções d'o em_i-Q:en:te .. Sen'ador
Cid Sabóia de Carvalho, porqu~assim Coõ.sta do Código Penai
vigente: "aliciar trabalhadores para o fim de em:ig!-Ilç[o". Esse
conceito envolve recrutar trabalhadores com o _intUito de leválos para lerritório estrangeiro, mas 1ambérn_ d~~ re~peito às
migrações internas. Tenho a im-pressáo de que esse dispositivo,
ou diz a mesma coisã., ou- está dando maior amplidão para
as migrações internas.
- -Provavelmente, numa inteipretãção mais prôfunda, concluir-se-á que está sendo restritivo. Mantenho, então, o"meu
requerimento de vo,tação em separado do parágrafo único,
para evitar a disritrnia que esse,tipo de representação apresentaria.
Votarei com S~na_dor Cip_ Sabóia c!e cà~ValhO~ -para
que todo o projeto seja rejeitado.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão. (Paus·a.)
Não havendQ_quem peça a palavra, encerro a dlscUsS3.o.
Encerrada a disc1.,1.ssão, passa-se à votação_da_m.a.téria.
Sobre a_rnesa, requerimento que será lido pela Sr' t~
Secretária.
É lido o seguinte

o

REQUERIMENTO N• ~~4, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
t_;:gu~i~~ _destaque para votação em separado do--ParágrafO
Unico do art: 206 do Decreto-Lei n-'2.848; de 7-12-~, Código
Pen~I. introduzido pelo Projeto de Lei da Câmará-~n~' 26,__ de_·
19~.

~

Sala das Sessõ_es, 8 de junho de 1993.- José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Chagás Rodrigues)- ErtÚ6taÇão
o requerimento.
· - "~~ · -·~·_,_._-: ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petmariecer
sentados. (Pausa.)
~
·
Aprovado.
- ·
AproVado o requerimento, a matéria a que se iefere será
votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o projeto, ressalvado o de~~aque.
Como vota o Líder do PMPB?
o SR. MAURO JJENEVIDES (PMDB
··'Siin';:
Sr. Presidente_. _sendo questão em _aberto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como ~vbta ~
o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA)- "Sim",
Sr. Presidente.1

-CEJ

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA) -"Sim";
Sr. Presidente.
-
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o Líder do PRN?
O SR. AUREO MELLO (PR~- AM)- ··sim'', Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o Líder do PP?
OSR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO)- "Sim".

Sr. Presidente.

.

o sR: PRESIDENTE (Chagas Rodrígues)

- Coino-vota
o Líder do PTB? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o Líder do PDT?
·
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Sim".
Sr: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o Líder do PDS? (Pausa.)
Como vota o Líder do PDC? (Pausa.)
Como vota o Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS) -~-"Não",

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) Presidente.

"Não'', Sr.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto
fc;1 ãproVado, com ressalva do pedido de destaque.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1993
(N• 2.460/91, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 206 do Decreto-Lei n"
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

O Congresso-Nacional decreta:
Art. I' O art. 206 do Decreto-Leí n" 2.848, de 7 de
d~e.~bro
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de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a
segUinte redação:
"Art. 206. Recrutar trabalhadores, mediante

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O voto de
V. Ex-' serâ registrado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
a matéria destacada. Quem votar·~sim" defende a manutenção
desse parágrafo~ quem votar·· não", 4uer a rct_ir':lda d~ mesmo,
que me parece ser o entendimento da Casa.
Como a matéria afigura-se relativamente tranqüila, os
Srs. Senadores que desejarem retirar esse parágrafo votarão
··não" .
-Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o dispositivo destacado
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai à Cotriissão Diretora. É o seguírite o dispositivo aprovado:
P~rágraro

único. No crime definido, neste artigo, somente

se prOcede mediante representação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item I:
PROJETO DE RESDLUÇÃ6N" 46, DE 1993
(Em_ r:~gimt:_ d_e_ urgência nos termos do
art.. 336, "C", do Regimento Interno.)
Votação, cm turno único, do Projeto de Re~olução
n\' 46, de 1993 (apresentado como conclusão de Parecer
proferido em Plenário, Rdato.r: Senador Bello Parga,
em substituição à Comissão de Assuntos Económicos),
que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a
contratar operação de_ crédito junto à Financiadora de
Estudos e_ Projetos- FINEP, no valor de dezcnove
bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, oitocentos
e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros e cinqüenta
e três centavos, para financiamento do Projeto Progra~
ma de Consolidação do Sistema Rodoviário do Mara~
nhão.-

A discussão da matéria loi encerrada na sessão ordinária
do dia 3 do corrente._
-~_Passa-se

à_yotação do Projeto em turno único.

o SR. RONAN TITO --Sr.

Presidente, peço a palavra

para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Exa a palavra:
-

Tem V.

fraude, com o fim de levá~los para território estranO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para encaminhar
geiro.
á Votãção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Pena: detenção, de um a três anos e multa.
Senadores, na última sessão do Congre~so Nacional, foi co.lo~ _
Parágrafo úniCo . . No crime definido neste artigo,
cada em votação essa mesma matéria. Apesar das ressalvas
somente se procede mediante representação."
Art. 2'! Esta lei- eilfra- em vigor ria dãta de- SUa pUbi~ - que_ fiz à época. manifestei~me contrário à apfovaçâo cteste
Projeto, de vez que há uma tentativa do Poder Central de
cação.
limitar o endividamento, as emissões, enfim, toda a base moArt. 39 Revogam~se as disposições em ·conrr-áiiõ-.netária para ver se ·-se coíbe a inflação, também com vistas
0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
à questão do défícit público.
a palavra pela ordem.
Temos uma lei vigente, a n" 8.338, que criou limites para
a questão do endividamento e foi até muito generosa com
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesr=.c Pois não,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
· -os Estados, pois que, do débito total da Vnião, os Estados
hoje participam coin nada menos que 50%. Mas foi dada
O SR. CID SABÓlA OE CARVALHO (Pela ordem. Sem -·generosamente a posSibilidade de rolagerll das dívidas e de
o endividamento poder ser acrescido até 125%, ou seja, 25%
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador Mauro Bene~
além do padronizado· à época da Lei n" 8.338.
vides, como Líder do PMDB, não fechou questão, apenas
Agora, vem um pedido do Estado do Maranhão, da maior
recomendou o voto "sim". Portanto, voto "não" e quero
que fique consignada essa minha posição nos Anais da CaSa. --Justiça e necesSídade. Acontece que faltam elemento~ qUe-
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nos possam esclarecer uma nova posição de arrecadação daquele Estado. E com os elementos que temos, -de até 31 de
dezembro próxim() passado, e os forn~cidos pelo Banco Central, o endividamento atual do Estado do Maranhão chega
a 193,6%.
Sr. Presidente, não sou muito c_iiii-tiVQ, sou até tnuitd
repetitivo. O Ministro Fernando Henrique Cardoso, oriundo
desta Casa, ao assqrrl,ir, fez um apelo ao Se_!!_ado Federal para
que o.ajudasse na s\.la luta para conter o déficit, para esbarr:ú
a corrida desabalada da inflação.
De nada adianta, Sr. Presidente, toroirmo_s as ,medidãs
mais drásticas, mais duras. inclusive com o funcionalismo público, se abrirmos o sinal ve__rdc para que oS Estados possam
ir, no seu endividamento~ além daquilo que a_-lei limita.
É evidente que. ~e tivermos novos ele_nientos - como
o que foi alegado e tenho certeza de que é verdadeiro, ou
seja, um aumento substancial de _arrccÇtda.ç~o -.isso, poderá
melhorar a situação cconômico~finance_ira do ~-ta9o e pOderá
melhorar os números.
"_
• - -No entanto, com os n.úmeros fornecidos até agora, o
Senado não tem condição de votar favorav~lment~ -~ este__ ~?m
préstimo.
Por outro lado, Sr. Presidente, como __ rtão- gostaria de
ver negada essa oportunidade ao Estado do Maranhão de
poder regularizar· o tráfego através de ~Onser~os dO seu siste_ma
viário, pedi na última· reunião que os Líderes partidários agora, aqui, encontra-se o Líder do_ m.elJ. .I~arTtido, o iJustre
Senador Mauro Bepeyides- retirassem a ur_gência deste projeto para que eLe retornasse à Comissão de -Assuntos Econômicos, a fim de que lá tivesse o trat_amen_tQ técnico adequado
e estudada a possibilidade de aí, sim, enquadrá-lo na lei para
que ele possa vir a ser aprovado.
Mas, Sr. Presidente, se nos obstinarmos a colocar este
projeto e_m votação, nós, do Senado Feder~l, sob pena de
afrontarmos uma lei ·aprovada por esta Casa há -pouCO mais
de um ano, não teremos como aprovar esse projeto de financiamento.
Por isso mesmo. voltO á fazer o p-edido lrlidal:-Qiic os
Líderes retirem a urgência deste projeto, a fim de que ele
vá à Comissão de Assuntos EconómicoS p-ara que, melhor
instruído, possa, afinal, ser aprovado pelo Plenário- e pela
referida Comissão. Se, no entanto, pers·istir-a-urgência, rCSfãf"á
a este Parlamentar não só_ votar contra, como também reco_
mendar ao Plenário que tambt!m o faça. -.- · · _
Para que ninguém tenha dúvida, repito os números fornecidos pelo Banco Central: o endividamento do Estado do
Maranhão, segundo os critérios_ estipulados pela Lei n" 8.338,
é de 193,6%, acima do limite estabelecido de 125%, que
reputo ainda generoso.
Eu gostaria de ouvir os Líderes, para, então, pronunciar-me sobre a matéria.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
a palavra.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem reVisão dQ_orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Senador Rohan Tifo, sempre ãtefitO às questões votadas neste plenário, levantou os números reais para
concessão ou não_ desse empréstimo; pelos números apontados, realmente, no momento, não temos a menor condição
de aprová-lo. Precisaríamos reexaminar a -matéria~-'

Junho de I 993

Por issO, seria conveniente a retirada da urgênCía,-para
que a matt!ria retornasse à Comissão de AssuntOs ECoriômícoS~
a fim de __ que lá fosse reexaminada,_ verifi~ç1.os. os húm~ros
e analisada a possibilidade ou não de adequá-los à tramitaç~o
normal no plenário desta Casa. Temos não_apenas que atender
osínt~resses do EstadO dO MaranhâO;que é respeitáVel para
todos nós - t~mos aqui, freqüeiltemefite, vOtadO CssC:_ -tipode proposição- mãs temos que atentar para aquilo que nós
mesmos resolvemos no ano passado. Dentro daqueles limites
estabelecidos na resolução _apro_vada pelo Senado esse ernpréstíino não se enquadra: Por essa 1-azão, p·rtdífetrio"s -vetlfiC:ação
de _quorum nesta votação. De alguma form'a esse prOjeto--tem
que retornar à COmissão de Assu!'!tos Ec~nômicós. _- ·
·
Duranie o encaminhamento do Sr~ JUiahy Mãgalhães, o Sf. Chagas Rodrigues, 1 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidfncia, que é-ocupada pelo Sr. Humb_ertC?_ Luç:ena, Presidente.
1
'

O SR. PRESIDENTE (Humberto LucenaJ o encaminhamento de votação.

Continua

. O Sr. B_ello_ Parga - Sr. Presidente, peço à'jJ"ala-\ira (>ara
encaminhar.
- · ··
· · · -~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a V. Ex• a palavra.
.úSR. BELLO PARGÁ (PFL- MA. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a pfCserlte matéria, de que fui Relator na ~emana rassada,
foi <?bjeto de graves observações por parte do Senador Ronan
Tito, agora secundadas pelo Senador Jutahy Magalhães. _
Refere-se o Senador Ronan T.ito aos_ númer«;>? da a:Oansefeita pelo Banco Central, principalmente- sobre o percentual
de endividamento, em que o Banco diz que o dispêndio de
-1993 çlo Go_v~rno do Estado qo Maranhão ultr~passa em
193,96% o valor estabelecido na Reso\ução- n" 36 do Senado
FederaL
·
·
~·
- Naquela ocasião, tive oportunidade de dize_r que Com
números não se discute. Ocorre, lodav.ia~ que esse financiamento foi previsto para contratação no mês de maio, com
uma carência que vai até novembro de 1994. Só então a amortizaÇão dO empréstimo irá ocorrer, de fOrma que, embora nominalmente esse percentual possa estar acima do limite ,_na r:ealidade, pela mesma análise do Banco Central, vamos ,_,erificar
q_ue no ano de 1994, no binômio ''índoUro~ eSs-e- percentual
a que se refere ó Banco Central, que consta da Resolução
nn 36, fica apenas 2,64% acima daquele limite que e_aceito
pela própria Resolução, fixado no art. 8", § 1~, e que estabelece
uma" elasticidade de 25% para o-limite-fixado no arf. 3o Portanto, apenas 2,64%.
...
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o valor
do empréstimo, a preços de fevereiro de 1993, era de Cr$
19.776.804.000,00, o que representa menos de um milhão de
dólares. Isso para um Estado cujo orçamento para 1993 e vejam que só falo em 1993; porque a· a-mortizaçãO Sô irá
ocupar dois meses do ano de 1994 - é da ordem de US$
380 niilhões. E desse montante, apenas dois trinta e -sete avos,
ou seja, apenas duas das trinta e sete prestações seriam amortizadas em 1994.
De maneira que tenho ·a impreSsão de que os me-us Colegas do Senado Federal, examinando esses dad_gs que apresento, poderiam chegar à conclusão de que um empréstímo
dessa natureza, que se destina à Flnancíãdora de ESludos
e Projetas para a elaboração de um projetO, de um programa
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rodoviário para o E::;tado do- Maranhão, se me permite a força
de expressão, um m(serõ milhão de dólares não .irá onerar
o endividamento do meu Estado, fa4er explodir o déficitdo
Governo na União c alimentar assustadoramente a inflação,
que já nos prejudica muito.
Todavia, ao critério -dos meus Pares deixo o exame da
questão, certo de que inúmeros outr-os projeta-s deSSa Iiatureza. encaminhados por municípios e -por G6veiiióS-~de Estado,
não mereceram, da parte desta Casa, nem do zeloso e vigilante
Senador de Minas Gerais. as preocupações que ele agora externa.
Era o que tínha a dizer sohrc a matéríéi., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
o encaminhamento do projeto de resolução.
O Sr. Magno Bacelar- Peço a palavra para encaminhar,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ,...- Concedo
a palavra ao nobre Senador Magno B~celar, Líder do PDT,
para encaminhar.
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Senador Bello Parga. O Governo do Estado do _Mar~nhão
alega não ter colocado em dia os pagamentos - e, além
disso, ele está com os pagamentos atrasados - porque está
esperando um novo acordo, que deve vir. Entendo que a
primeira atitude a ser tomada por qualquer Estado que esteja
esperando um novo acordo -que deve vir mesmo- é acertar
o atrasado, ou seja, além de todos os argumentos apresentados
há um débito em atraso do Estado do Maranhão com os
seus credores em geral.
O SR. PRESIIJENTE (Humberto Lucena) - Continua
o encaminhamento de votação.
. _O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra para
um escl~recimento~ a exemplo do Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra a V. Ex• para um esclarecimento.
O SR. BELLO. PARGA (PFL- MA. Pela ordem. para
um esclarecimento, sem revis_ão do orador.)- Sr ~Presidente,
quero me referir exatarnente ao débito do EstadO do Maranhão.
A dedaração oficial, dirigida ão Banco Central pelo SeO SR. MAGNO BACELAR \PDT- MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador)'- Sr. Presidente, SrS. Senado- cretário da Fazenda do Estado do Maranhão, se referia ao"
débito interno do Estado do Maranhão.
res, em que pese o respeito que temos pelo cuidado dos nobres
-Diz a declafação:
Senadores Ronari Tito e Jutahy Magalhães com a obediên_cia
"Com
relação
aoS
débitos
internos, bbjeto de negociação
às normas e resoluções desta Casa, pcrmitímo~nos encaminhar
com os órgãos do Governo Federal.. ..
a votação favoravelmente, não só porque somos do Maranhão,
" Repito: ''dé]?ito::; internos".
Sr. Presidente, mas, sobretudo, pelos argumentos aqui desSr. Presidente, trata-se exatamente d~ débito interno junpendidos pelo nobre Senador Bello Parga.
to à Financiadora de Estudos e Projetas.
Os números fornecidos pelo Banco Central a respeito
" ... reitero que o Governo do Estado do Maranhão não
do Maranhão, e sobre os quais já tivemos oportuilidade de
resPOnde por nenhum débito vencido e não pago até a presente
argumentar, em face da melhoria da arrecadação do Estado,
data".
_
não são reais, não são atualizados. Nada maior que o arguTOd<iVia, esclareço, e poSsivelmente o Senador Ronan
mento do Senador Bello Parga, de que US"$lmilháo não
TitO Itào tenha pristado atenção integralmente ao que foi
leva o País a uma situação mais desastrosa do que aquela
dito, que o Governo do Estado do Maranhão informou que
em que se encontra, e também que essa importância é para
não é possí_vel, no momento, declarar o valor total dos débitos
o financiamento do projeto ·e não pãl'a á stia execU.ÇãO,""C}ue
externos.
E preciso ficar claro: "débitos externos".
será reita com recursos internos.
Não estamos tratando aqui de financiamento em dólares,
Sr. Presidente, se para o Maranhão esse percentual reprede financiamento junto a credores externos. Esse endividasenta 195%, em termos de Brasil o nosso Estado está muito
mento externo do Estado do Maranhão só permanecerá até
aquém dos maiores devedores. que são os- Estados de São
que o Ministério da Fazenda promova um aco_rdo com os
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
bancos credores e transmita aos Estados as novas condições
e assim sucessivamente.
do parcelamento da dívida externa. Nãç. estamos trataqpo
Em nome do Maranhão e da importância do projeto,
aqui -do 'financiamento interno.
encaminho favoravelmente e faço um apelo aos nobres Srs.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senadores. para que não obstruam ou não impeçam a sua
votaçã-o, tendo em vista também o argume-nto de que no exerO SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço novamente
cício de 1994 serão amõttizadas apenas duas parcelas.
a palavra para um esclarecimento.
No momento não temos, íii.feli.Zmente, esses números paO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
ra fornecer a V. Ex•s. As parcelas são de apenas vinte e
a palavra a V. Ex'!
seis mil dólares para amortização, nada significando no exerO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para um escla<ecicício de 1994.
mento_. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, há duas
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Co-ntinua
coisas a serem contabilizadas: a dívida de um Estado - ou
o .encaminhamento de votação do projeto de resolução.
de qualquer outro estado. não se trata somente da dívida
do Maranhão, Minas Gerais tãmbém tem dívida- que não
O Sr. Ronan TifO- Si. Presidente, peço a pala-vra para
é paga no seu vencimento é dívida da União. A negociação
um esclarecimento.
-que o País promove externamente é uma negociação de todo
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palao débito. e ele pode repassar ou não o-s benefícios d_~ssa__I:Iego
- vra o Senador Ronan TitO.-- --- ~-ciação.
Por quê? Quando um Estado tem um débito externo
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para um esclareci- .
mento. Sem revisão do orador.)"- Sr. Presidente, Srs. Sena- e não honra esse débito, este recai sobre a União, que é
dores, gostaria de prestar um esclarecimento que foi dado __ gar~n~idora, avalista._ Os débitos não pagos ·já pertencem à
União.
na reunião passada, constando inclusive do relatório do nobre
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têm débitos, posso fornecer esses dados para quem qufscr.
em meia hora ternos essas informaçõeS. é siinples, é só puxar
as informações no cOmputador. O débito externO é independente do acordo que o Brasil fizer corri -os -credores eXteritOS:
Atualmente, mesmo o débito externo do Estado não mais
se refere aos organismos internacionaiS-de financiáfnento, inas
ao Tcsouro-·Nacional. porque o garantidor assumiu para si
toda essa dívida.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o projeto de resolução.
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram -permanecer
sentados. (Pausa.}
- Aprovado.

O SR. RONAN
de quorum.
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TITO~ Sr.~Presidente,

peço verificação

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Foi solicitada a v_crificaçâo de quorum pelos S_enadores Ronan Tito
e J utahy Magalhães, com o apoiamento dos Senadores Jarbas
Passarinho, Eduardo_ Suplicy, Gilberto Miranda e José Richa.
É regimental o requerimento de V. Ex"s
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os se·us lugares,
pois vamos passar ã verificação de votação.
O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela orderri.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. MAGNO BACELAR (PDT -~MA. Pela ordem.
Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, peço a V. Ex"'
um tempo maior antes de passarmos à votação, porque, no
momento, estão funCiOOãrtâo duas CPI - o que regimentalmenr.e não é permitido quando há matéria eni. votação rio
Plenário. Devemos ser tolerantes enquanto aguardamos que
os Srs. Senadores _se desloquem para estar presentes a esta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador Magno Bacelar. farei um apelo aos Srs. Senadores que
se encontram fora do Plenário -:- inclusive, -aõs que estão
reunidos em Comissões - para que venham a esta sessão,
a fim de exercerem o seu direito de voto.
Se, por acaso, após esta primeira- v0faÇãO--:-D3o houver
número, regimentalmente, ainda poderemos aguardar 10 minutos para realizarmos nova votação. Apelo, portanto, aos
Srs. Senadores para que venham ao plenário.
A Presidência já está determinando que a Assessoria da
Mesa tome providencias juii.to ·aos Presidentes dessas Comissões para que S. Ex•s suspendam seus _trabalhos, a fim de
que os Srs. Senadores possam vir ao plenário.
Os Srs. Senadores já se encontram nos_ seus devidOS lugares?
Vai ter início a votação pelo sistema eletrónico.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que tornem seus lugares. (Pausa.)
O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, creio que não

houve tempo para os Srs. Senadores. que estão nas CoriüSsOes.
se deslocarem ao plenário. Acho de todo cqnveniente que
V. Ex• suspenda a sessão por dez minutos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena). - A Presidência esclarece que está processando a verificação de quorum
regimentalmente -solicitada.
·
·'
_Todos os Srs, Senadores já votaram? (Pausa) ·
(Procede-se à votação)
~

~

~

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
António Mariz
Áureo Mello
Bel/o Parga
Cid Sabóía de Carvalho
Francisco Rollemberg
Jonas Pinheiro
Josaphdf Marinho
Magno Bacelar
Mauro Benevides
Ronaldo Aragão

. -.-.

VOTAM "NÃO OS SRS. SENADORES:,

Beni Veras
Eduardo Suplicy
Gilberto Miranda
Jarbas Passarinho
José_ Richa ·
Jutahy Magalhães
Ronan Tito ·
O SR. PRESIDENTE (flumberto Lucena) - Votaram
SIM 10 Srs. Senadores, e NAO 7.
Total de votos:-17.
V~rificada a falta de quorum, a Presidência Suspenderá
a sessão, fazendo acion_ar as Cà_mpainhas durante 10-inimitos,
após o que será reaberta, procedendo-se à nova votação.Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17h7min, a sessão é rea5átâ·às l'?h16
min.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estárea"
berta a sessão.
_ Vamos proceder à verificação de votação. Solicito aos
Srs. Senadores que se encontram_ em _seus gabinetes que venham ao plenário, para que se proceda à votação ndniinã.l..
O Sr. Jonas Pinheiro -Sr. Presidente, peço· a pa}~vra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -_Tem V.
EX" a- palavra.
- - -O SR. JONAS PINHEIRO (PTB ---' AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu pediria-a V.
Ex~ que insistisse nos apelos para que os Srs. Senadores compareçam ao Plenário para que haja quorum para a vOtaçãO- da
matéria:
- Não é de bom alvitre, num momento difícil conlo ._esse
porque passa todo o Nordeste, se negar apoio a um dos seus
estados. o Maranhão, quando este solicita um empréstimo-
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V. Ex" desse a palavra não só a mim, mas também ao Senador
Bello Parga, para que expuséssemos o que estamos votando
cacto pela secà,.pelo desempregO e pela pobreza.
c o porquê da celeuma em cima do assunto. Caso contrário,
Sr. Presidente, pcço·que insista na pre-sença dOs Srs. Senamuitos aqui irão votar pura e simplesmente "sim" ou "não'',
dores para que haja quorum e se vote a-m.aterra:
sem cOnhecerem a gravidade do assunto, princjpalmente a
do precedente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Já insisti,
Peço a V. Ex" que gentilmente nos Conceda a palavra.
nobre Senador Jonas Pinheiro. Mas faref má.is um apelo, vou
Tanto eu como o Senador Bello Parga temos todo o interesse
reiterá-lo.
em fazê_- lo de maneira sucinta, mas é preciso que todos saibam
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
do que se trata, para que não se vote um "prato feito".
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Louvo o
O SR. PRESIDENTE (Chagàs ·Rodrigues) ~ Tem V .. espírito público de V. Ex~. mas a matéria já foi encaminhada.
EX' a palavra.
·
Entretanto, se o nobre Relator, V. Exa ou qualquer um dos
Srs. Senadores pedir a palavra eu a concederei.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS' ~·PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presideiüe-, _agradeço a V.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
~.porque o Senador Jonas Pinheiro não fez, ProPriamente,
pela ordem.
um apelo~ fez uma defesa da votação a. f_avc:)r do projeto.
O SR. PRESIDENTE _(Chagas Rodrigues) - Tem V.
Eu gostaria também de explicar, porque estávamos aqui antes
Ex~ a palavra.
de chegarem outros ~enadores. O nobrt:; Senador por Minas
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA .. Pela orGeraiS, Ronan Tito, fez urria solicitáç~o de retirada da urgên~
dem. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, não quero
da para que o processo pUdesse .ir ~ ComissãC? própria ser espírito de poi-co aqui. Todavia,_ o problema é que já
a de Assuntos Econõrnicos- para que se possa tirar dúvidas.
Era apenas isso.
acabo_u a fase de encaJ"!linham_ento de votação, já foi ence:rrada
Acompanhei-o nessas ·cirCunStâncias. Uma vez mantida
a discussão. Se nós ficarmos abrindo esse _tipo de precedente,
não existirá mais o Regimento. O que o Senador Ronan Tito
a urgência como ela está, creio que o proDlima também se
caracteriza, diferentemente do que diz o nobre Senador pelo gostaria é de que nós soubéssemos o que vamos votar. Vamos
conversar com quem acharmos que desconhece a matéria,
Amapá, em não transformar O Senado em mera Câmara de
mas _reabrir a questão, descumprindo o Regimento ... Permichancela.
tã-me V. Ex~ discOrdar desse procedimento.
Eu acho que se V. EX\ Sr. Presid~_nté, fi~es-s:e-:-aqui uma
verificação entre todos os Srs. SenadOres, que são sempre
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Diante das
pessoas altamente qualificadas, dediCadas e-devotadas ao tra- ponderações de V .. Ex\ vamos então proceder à votação ·da
balho, concluiria que poucos estarão sabefido o mérito do
matéria.
que nós vamos votar.
Srs. Senadores, queiram tomar os seus lugares.
Não concordo plenamente que _haja uma _vinculação do
O Sr. Ronan Tito- Sr.-Presidente, peço a palavra pela
pedido de financiamentO
FINEP com dívida eXterna,
ordem.
concordo conro Senador Bello Parga. Acredito que só episodíO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
camente isso poderia acontecer. A questão está em saber
Ex~ a palavra.
se, qua-ndo chamamos para nós a responsabilidade, vamos
exer,cê-.1~ ou apenas fazer de _conta. Esse é o problema. Não
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem
se trata de.sacrificar o Estado_ do Nordeste_ com seca, com
revisão do orador.f ~sr. Presidente, vou me retirar do plenáfome,.que aliás não é bem o caso.
rio. Sei que o Plenário não e_stá consciente do assunto que
estamos votando e não posso, de maneira nenhuma, coonestar
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Solicito aos
uma votação, um embuste que estamos montando aqui e agoSrs. Senadores que venham ao plenário.
ra!
Vamos proceder à verificação de votação, que será nomiApós votar isso~ vamos fazer o seguinte: cancelar a ComiSnal, na forma regimental.
são de Assuntos Econômico·s, ela não tem- nenhum sentido!
Vamos esperar mais alguns minutos para que os Srs. SenaEstamos brincando aqui com um assunto da maior relevância.
dores cheguem ao plenário. (Pausa)
Ou o Brasil le':a a ~ério esse negóci9 de coibir. a emissão
Vai~se proceder à VotaÇão. ·
dos estados ou nunca coibiremos a inflação neste País!
,A_Me,Sfl solicita aos ~r~ .."&é"nad6res que "tómetn s-eus lugaO que adiantá O Ministro ficar a tomar atitudes isoladas,
res.
ó ;Sr: Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra pela coibir a base morietária se, a qualquer pretexto, invadindo
as leis, desrespeitando-as, vota-se sem saber às vezes por sprit
ordem.
de corps?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Sr. Presidente, não posso coonestar.
EX' a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena·
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
dor Ronan Tito, muitas-vezes, quando os oradores falamrevisão do orador.)- Sr. Presidente, esse assunto foi por
e quero incluir V. Ex~ entre Os grande~S oradores de espírito
demais disCutido em duas sessões do __Senado. _No entanto,
público - , são ouvidos pelos Senadores que se encontram
.na sessãô inicial, parece-me que tínhamos aqui cincO ou s_eis nos gabinetes. De modo que, quando V. Ex~ falou, não falou
apenas para os ilustres Senadores presentes, mas também para
SenadoreS.
Na segunda sessão, quando discutimos a matéria, tínhaaqueles que estão nos gabinetes.
__mos -menos da metade dos que aqui estão. Era preciso que
Mas respeito o comportamento de V. EX"
o mesmo não ser "co:nCedido. O Maranhão é um Estado sufow

-no

e
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O Sr. Cid Sabóia De Carvalho -

José Sarney
Júnia Marise
Magno Bacela~
Marco Maciel
Mauro Benevides

Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Roórigues) - Concedo
a palavra ao nobre. Senador Cid Sabóíii de.Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.r- Sr. Presidente, eu
queria só advertir 'qil'e ·o Senador Ronan: Tito pediu a verificação de quorum e por isso não deve· r~tirar-se nem deixar
de votar, porque está responsabilizado pelo pedido de verificação de quorum.

--~ey· Mar~nhão
Ronald? A!a~ão

VOTARAM ''NÃO OS SRS. SENADORES:
Beni V eras
Eduardo Suplicy
GilbertO Miranda
Jarbas Passarinho
José Richa
Jutahy Magalhães
Ronan Tito

O SR. JARBAS PASSARINHO -.Sr. !'resident<;, V, l,::x''
permitiu que o Senado i- Cid Sabóia de Carvalho falasse sentado, conforme estipulà o·regimento?-- - ·-- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senador
Cid Sabóia de Carvalho t;!Stá muito cansado!
O SR. ALFREDO CAMPOS -o Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.__
O SR. PRE~JDENTE_ (Chagas Rodxigues) a palavra a V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação
o projeto.
_~ ___ _
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTARA."A' "SIM" OS SRS-. __ SENA.l)ORES:_
Álvaro Pacheco
Antonio Mª-ri~
Áureo de Mello
Bello Parga
Carlos Patrocínio
Cesar Dias
Cid Saboia__d_e _Carvalho
Dario Pereira
Élcio Álvares
Francisco Rollemb~rtg
Gerson Caniata
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho

Obstem-se de votar o Sr. Sena"dor:·
Nelson Carneiro

Cqncedo

OSR. ALFREDO CAMPOS (PMPB:.é.. MO. Pela ordem.
Sem revisão do or_ador.) --:-_Sr. Presidente, o Senador Ronan
Tito não vai poder ausep.tarRse do plenário para que esse
empréstimo não seja aprovado hoje. Eu o faço, em seu rrome,
para diminuir, ptõpOsitadamente, o número legal para a aprow
vação dessa matéria. · _ _ __ _
·
Não somos contra nenhum empréstimo, muito menos
contra o empréstimo ao Estado do Marao_hãQ_, que hoje se
vota aqui. No entantO, mais do que um__ direito, é um dever
de cada um- dos Senadores. conhec_er profundamente aquilo
que está votando.
__
Neste instante, quero fazer um apelo aos meus Colegas
do Senado: vamos parar de dar essa_ urgência urgentíssima
a tudo._ As comissões perdem as suas. funções. ~e qUiserem
trazer algum projeto da mínha ComissãO, Võu Ser-obrigado
a tentar atrapalhar a votação aqui. Acho um absurdo essa
urgência urgentíssima, atrapalhando os trabalho_s do Senado
e menos cabando os membros de uma_comissão! _Por isso,
retiro-nie em hom~ do Senador Ronan !~to.
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_O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votaram
SIM 20 Srs. Senadores, e NÃO 7. Houve 1 abstenção.
Total de votos: 28
Não houve quorum.
A matéria será adiada. Entrará em pauta na próxima
ses_são.
O Sr. Cid Saboia De Carvalho a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço
·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Ex~

Tem V.

a palavra.

. o SR. CID SABOIA DE CARV ALllO (PMDB ~ CE.
Pela o!dem. Serit revisão do o_rado:r;_.) -Sr. Presidente, gost_aria de lembrar que o Senador Ronan Tito falOu COJ;n muitâ
emoção e com muita razão. S. Ex~ é muito__ ~mpenbado '?essa
questão. Votei "sim" ao empréstimo, mas acho que a retirada
_ da urgência deve ser examinada pelas Lidcranças,_as~l!l5?,mq_
se deve dar um procedimento técnico à matér~a_ par_~_gue
a Comissão a examine.
_
_
_ __
Também comungo- da mesma .idéüi, sou contra -as urgências que suprimem as Comissões·. Ele tem muita r~~~o quan~o
argumenta quanto ao esvaziamento de uma Co'Inllisão técmca
do Senado. Nessa parte, apóio integfãlmente o Senador Ronan Tito. Mas, votando aqui a matéria, sou favorável ao Est<:J,do do Maranhão.
O Sr-. 8-eUo Parga~ Sr.-"Presidente,-peço_a palavra_pel!l
ordem.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
a palavra.
-----

0 SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem
·revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria que ficaSSe
registrado que a tramitação ·desse projeto não foi em regime
de urgência urgentíssima. A urgênda aludida apenas seguiu
o exemplo de outros pedidos dessa natureza, que mereceram
o beneplácito do Senado. ·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) C:.: Nobre Senador, foi a urgência da letra "c". V. EX" tem razão.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 4:
Votação, em primeiro 'turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n" 17, de 1991, de autoria
do Senador Pedro Simon e outros Senadores, que
dá nova. redação ao inciso Ir do art. 40 da Constituição FederaL
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.

Esgotada

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a-palavra,
· ·
como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Senador Jutahy Magalhães, que falará como
Líder.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB _:_: BA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr~sidente. Srs.
Senadores, administrar a execução orçamen~á_ria ·e controlar
as finaf?Ç~s públicãs não ·p.efinitiVamenie, uma tarefa simples. Antes de mais nada, exigé seriedade e sens3.tez._ Preocupado com a racionalização dos gastos públiCos, o Presidente
da República decidiu compartilhar com o congresso Naciorial
uma revisão no Orçamento de 1993, para rrielhor adequá· lo
à realidade atual.
No momento em que o Poder Executivo anunciou a necessidade de reduzir as despesas e controlar os gastos, levantaram-se as vozes e confundiram-se os interesses políticos com
o interesse nacional.
Embora todos defendam a utilização de critérios objetivos
na distribuição dos recursos públícos, com a finalidade de
viãbilizar um processo decisório mais raciorial e deiooc_r_ático,
verifica-se, ainda, a permanência de antigos hábitos_ clientelistas de atendimento à política local, em d~_trimento de uma
política mais ampla, de ânlbito nacional.. Íss6 ~e justifica, ei-q Pâr~e, pelo fatO de; durante um longo
período, o Poder Legislat.ivo ter sido afastado das decisões
orçamentárias. Tal afastamento fez com que não desenvolvêss.emos a experiência e os meios necesSáriOs (}ãfa a elabo·
ração c a votação dos orçamentos. Dificultou, também, a
percepção de objctivos a serem alcançados através das propostas apresentadas, visando soluções definitivas para os problemas nacionais.
- __ _
Qua-ntas vezes temos proclamado a urgência de sOluçÕ-es
para os problemas sociais, econômicoS _e pó líticos do_ País!
QuãilfaS cobranças téfn sidõ feitas ao atual Presidente da República e aos Ministros de Estado! Quà.nto sacrifício teffi sido
exigido do povo brasileiro! Quantas propostas_ de pacto de
gf?vemabilidade, de entendimento nacional, de pacto nacional
e outros acordos semelhantes já não foram feitos cOm o objetivo de livrar o Brasil de crise.s!
No entanto, apesar de toda essa aparente boa intenção,
ninguém quer abdicar das próprias vaidades, em busca de.
ideais maiores, a fim de cumprir com as exfgênclas constitucionais de controle, transparência e racionalidade na questão
orçamentária.
Sr. Presidente, o Brasil não está longe de ~ntrar nu!Jla_
fãs_e__de recuperação econdmicil. com O-declíniá dâ-inflação
e reativação do mercado. No primeiro trimestre desie ano,

é:
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o PIB registrou um crescimento de 4.39% sobre o do último
trimestre do ano passado, com índice positivo que não se
via em nosso País desde 1980.
No mês passado, houve um recorde histórico, com a fabricação de 124 mil veículos, demonstrando que a produção de
carros populares poderá contribuir para a recuperação do setor
automobilístico. Aumentaram os empregos diretos e o recolhimento de impostos, e as vendas subiram 9,6% em relação
ao primeiro trimestre do ano passado. em função do aumento
da produção industrial.
A recuperação parcial do poder de compra dos salários.
que vem ocorrendo sistematicamente durante o atual governo,
também tem participação no crescimento da ec-onoffifa. Tais
látOs decorrem da estabilidade política que, pouco á pOuco,
o País está conquistando, depois do longo e tenebroso processo
de impeachment.
Junto a essa realidade promissora, enfrentamos gravíssimas dificuldades no setor de_ saUde, no s_etor educacional,
n-o~ se tores habitacional e de saneamento, de_ segurança pública, _além dos altos índices de desemprego e da persistente
inflação. No Nordeste, uma terrível seca_ aflige os governadores, estimula o êxodo e espalha a miséria.
Sr. Presidente_ e_ Srs. Senadores,_ em momento algum o
__Presidente Itamar _Franco se mostrou insensível a qualquer
_desses problemas, nem tentou encobri-los ou reduzir sua verdadeira dimensão. Talvez por isso mesmo esteja tão preocupado com os cortes que se fazem necessários no Orçamento
para este ano. Por isso, também, é hora de repensarmos a
nos~a postura de Congressistas, de políticos e, sobretudo, de
cidadãos brasileiros.
Das emendas apresentadas à Lei Orçamentária Anual,
quantas traduzem prioridades nacionais e quantas atendem
a interesses secundários?
A bem da verdade, a Lei Orç~entária prevê as receitas
e delimita as despesas, isto é, autoriza despesas dentro dos
limites de programação sem, contudo, tornar obrigatória a
liberação do total dos recursos fixados. Não estabelece prioridades, nem compromete o Poder Executivo com outros encar- gos que não sejam aqueles previstos na Constituição.
Nas transferências obrigatórias para_Estados. Municípios
e Distrito Federal - é sempre b6-m lembrar - , não está
incluída a execução de projetes específicos, de interesse político local, apresentados sob a forma de emendas. que bem
poderiam ser desenvolvidos pela própria comunidade. Uma
vez cumpridas as normas constitucionais, o Governo Federal
tem, portanto, ampla liberdade para -decidir sobre a liberação
âe recursos para a execuçã~ or'iãmentária.
- -- Mas o e-stilo do Goveffio rtãffiar não é ãutoritáriÕ 'n~ffi
disciicionário - é democrático. Divulga previamente é,lS ações
governamentais, dialoga com os parlamentares_ e_ CO_f!l tod?-~
os segmentos e setores sociais, õfei'e-ce e reCebe sugestões,
negocia com o Congresso Naciçmal, enfim, govew~ Com o
apoio do Parlamento e da sociedade, numa verdadeira compo__sição de forças.
É natural que esse tipo de adnlinistração provoque reaçõe_s adversas naqueles que ainda não conseguiram assirriílãio espírito democrático do atual Governo, mesmo porque os
Governos anteriores usavam da arbitrariedade para efetuar
cortes orçamentários e -se lirnitavaffi a execUtar em parte -o
Orçamento aprovado, definindo priOridades dentro -de i.iiTi
círculo bastante restrito, marginalizando o Congresso e 3 -pfópria s.ocied~de.
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Segundo os princípios-democráticos adotados, a reduçao
das despesas não será imposta pela área econôifiiq:-;-pois a
intenção da equipe governamental é de preservar tanto ·os
programas que sustentam o crescimento do País quanto os
que combate':ll o desemprego, a fome c a miséria.-Nessa mes-

ma linha, o Govenlo optou por negociar antes com o Con-

global. Da mesma forma, os mecanismos de avaliaÇão dos
gastos e dos resultados obtidos devem ser a-perfeiçoados.
No que se refere às fécnicaS orçamentárias, o Brasil está
tentando, de certa fon:na; aconipanhar os a~a_nç~s exper~men
tados nos países mais desenvolvidos, e o atual modelO é fruto
de uma longa evolução, onde foram incorporados elementOs
de diversas Correntes. Assún, a· intfoç.lução_ -das técnicas do
orçamento-programa na administr'açãó pública -braSil<:;ira teve
origem na difusão dos princípios da ONU e da CEP AL, qu~
defendem a criação de um sistema cuja ênfase é dada aos
objetivos e às suas_ -realizaç6es,--cÇnç_retizados por meio de
pfôgramaS.-·- · ·- · De acordo com o m·anual da ONU, c:Ievem ser primeiramellte definidoS oS Pfogrãm~S aS 'atíViôa:de~ _m~i~ sígnificativas para cada função, a fim de indicarem os objetivos perseguidos pelos diversos- órgãos. A partir desses elementos é
que_ se elabora o sistema de conta$ e de gestão financeira.
Fin:llmente, são-estabele.cidas medidas que permitam avaliar
o rendimento alcançado cm cada programa.
Nesses moldes, prevalece o conceito de el.aboraç~o de
projetas- mais amplos, que atendam a uma política--global,
traçados a pártir de objetivos claramente definidos, bem explicitàdOS e articulidos. Enfão; de ã.cõrdo com os recursos disponíveis, podem ser apresentadas propostas para ca:-cta setor.
No setor habitacicfnal, por exemplo, a partir do objetivo de
reduzir o déficit habitacional -- portanto, em atendimento
a uma política nacional de habitação-:-::- , poderia ser sugerida
ã. construçãO de um número determínado de casas em um
determinado município. O mesmo seria feito- rioS Setôres de
saneamento, agricultura, educação, saúde, transporte e outros'. - -- -,
· - -- ~

gresso Nacional. que é a única forma de se chegar a um acordo,
evitando .conflitoS desgastantes para ambas as_ partes..
Outro ponto importante é que a austeridade, desta vez,
começa dentro de casa. Os Ministros deverão estar preparados
para trabalhar com cortes na base de 50q_f., em ~é dia. ~s-sa
é a parte que çabe ao próprio Poder EN:ecutivo e que implica
a racionalização-e o redirecionamento d<;>s recursos disponíveis
para atendimento às Verdadeiras prioridades nacionais,
Uma parcela significativa da redução do.s gastos será feita
com a alteração das transferências volu_ntárias propostas_ para
os Estados e Municípios. Dos Congressistas, espera-se que
compreendam o momento atual e que não coloquem os seus
interesses.pessoais. emptim:eiro plano., pois não resta dúvida
de que este será um ano de sacrifícios para todos, em busca
do equilíbriO das contas públicas.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentro dessa linha de ação
governamental, assume especial importância o refinanciamento. das dívidas dos Estados e Municípios para com a União.
Segundo, a proposta atual do Governo, os de-vedores comprometerão 9% da receita líquida disponível para os pagamentos
durante o· primeiro ·ano da amortização da dívida. A partir
do segundo ano - essa é- a proposta dos. Governado.re~ , o.limite :cte coropr-o-metiffiento passaria _a ·ser" -de 11%. A
proposta originàl, enviada ao Congresso em janeiro deste ano,
previa limites de 11% para o primeiro -anO--e- de 15% a partir~
do segundo.
.
___ _
Sr. Presidente, para· um aperfeiçoamento-do prOcesso
O ex~Ministi"o da Fazenda Eliseu Resende havia acenado
orç'amentário no Brasil, algumas me~i~as se fazem iddiscUticom a possibilidade de os Estados e Municípios usarem apenas
velrrien-te -necê:SsáiiaS .. ürria Oela:s refere-se ao fato -de que
7% de suas receitas líquidas durante 20 anoS para pagamento
o CôrigieSSo Naclónal não pode coritinuar df!peri.dii:tdO excludas dí_vidas vencidas-. ·No _entanto, a redução do desembolso
sjvamente das informações do Executivo, adevendo dese~
dos Estados e Municípios para a liquidação de Suas dívidas
volver, urgentemente, seu própdo kriow-hOw em ·matéria OrÇafoi descartada, em virtude da possibilidad~ de _cri<!r u_xna difimentária. Só assirri poderá fornecer os meios e instrumentos
culdade ainda maiorna.meta de zerar o déficit. operacional.
para que os Congressistas tenham condições políticas e técniÉ importante que seja definida a data de .consoUdação cas de exercer suas r:esponsabilidades, com uma participação
das dívidas e os limiteS- de_ comprometimento da receita líqui- mais substantiva na questão orçamentária. _
_
_
da, observando-se, ainda, que alguns E5tados pode~ pagar
Para o_ Poder_ Legislativo Pesempenhar de modo_eficaz
mais, e outros menos. Os Estados que possuem as maíói:eS
o se.u_ papei no processo orÇamentário~ é indispensável que
dívidas para com a União são quatro -São Paulo, Rio
tenha à sua disposição toda .uma infra-estrutura técnjca de
de Janeiro, Minas Gerais e-Rio Grande do S_ul-e pretendem
apoio orçamentário, capaz· de gerar infor!llações neutras e
apresentar uma proposta conjunta para- ·a _rolagem de suas
seguras, criando a sua própria sensibilidade com relaç_ão ao
dívidas. Trata-se de úwa_questão que deyerá __s_er muito bem
comportamento das variáveis macroeconômiCas e da sua inanalisada, para q~e "Os,Estados que possuen;t menos recursos fluência: nas finanças públicas~
_ _ ___ . _
não sejam prejü.díca..dos, ao assumirem um, ç9mpromisso difíª_l
Uma das principais triisSõeS do Congresso Nacional é prede ser cumprido, resultando em restríç-õe~ ainda maiores, a
cisamente esta: fazer a lei orçamentária. Apres;p._~ar propostas
exigir IiOVOS sã.ci:1fíCiO~ por patte -da população.
inseridas em objetivos precisos e nítidoS, traÇadOs a partir
de uma política nacional ampla, coerente e democrª~ica,, ~oro
Sr. Presidente, se hoje estamos tendo tanta dificuldade
em compatibilizar as despesas necessáriaS -cónt Os recurs_o$ _]Iletas e prioridades bem definidas, é um ideal a ser perseguido
pOr--todos aqu-eles que, dentro de uma visão maior, cUidam
disponíveis é porque o:S cofres foram ·arrombados e os meca_do int.Úesse c_oletivo antes de preocuparem-se com os própríos
nismos de elaboração e: controle completamente desativados.
interesses.'
Na prática, a otiniiZ:lção dos reCu.T~os _ plíblicos depende em
Com isso,_o CongresSo Nacional não estará, em ahsolutO,
grande parte da avaliação dos resultados das gestões orçamentárias anteriores·. _ ~
_
__
_ _____ _ abrindo ·mão dos seus direitOs, --mas, sim, utilizando-os em
defesa dos interesses da Nação brasi_leira.
- --Há um consenso nacional a respeito da necessidade de
Sr. Presidente, este pronunciamento estava pronto quan-"'
um ajuste fiscal vigoroso, para equilibrar as contas do Goverdo soube que foi divulgada hoje, em vários j~mais do País,
no, diminuir as preSsões inflac_ionárias e preparar o País para
uma matéria a respeito de verbas orçamentárias e de s~b'{en
a retomada do crescimento. Também é consensgal _que a pul~
Çóes. verização de verbas impede a implantação de uma política

e
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O Sr. Eduardo Suplicy- Solicito um aparte de V. Ex~
O SR. JUTAH\ MAGALHÃES -~Concederei daqui a
pouco, com todo prazer. Senador Eduardo 5;uplicy.
Entre _as institUiçõeS-que constam de uma relação está
a Fundação. Juracy Magalhães Júnior. E o jornalista ou a
jornalista - não sei bem quem - teria feito re_ferência ao
nome do meu irmão e do sobrinho, o Ministro do Bem-Estar
Social.
Ê verdade, Sr. Presidente. A Fundação foi criada, há
trinta anos, cm homenagem a meu irmão precocemeitte falecido naquela época,_ com 26 anos_de idade. Foi constru_ída
no Município de 1taPa-rica uma biblioteca - hoje com 15
mil volumes- por um ideal que meu pai tinha, pois considerava que uma pequena comunidade poderia buscar _seu d_esenvolvimento através de maior cultura e de maiores possibilidades de estudos para seus alunos.
_
Com recursos próptios C ~e poucos particulares, a biblioteca foi con_struída naquele m_unicípio; onde se encontra para
quem deseJar vê-la. E mant1da praticamente com recursos
pessoais de meu pai. Como os recursos necessáiios para mantê-la são relativamente altos, contava com subvenções da área
federal que não representavam nem um mês das despesas
da Fundação.
No ano passado, a instituição não recebeu nenhum centavo, exatameote_ porque assumiu o Ministério -do Bem-Estar
Social o Ministro Jutahy Magalhães Júnior. Para evitar comentários maldosos, solicitou-sé --que não se enviassem recursos
para a Fundação.
,Estt; ano, do mesmo modo, apesar de haver no Orçamento recursos destinados a ela, estes não setão- remetidos
para a Fundação. Ela é mantida por um ideal, o ideal de
um senhor de 87 anos que á.inda acredita em fazer o bem
a unla coiÍ1unid3.de pública. Através de seus recursos pessoais,
ele, cada vez mais, adquire volumes para serem encaminhados
à biblioteca da Fundação Juracy Magalhães Júnior.
Essa Fundação não tem nenhum sentido de atendimen~os
pessoais, paternalistas e eleitorais, principalmente. Nenhum
voto é obtido através dela, que, como eil_disse, é apenas
um local com instalações muito acima, até mesmo, das necessidades da própria comunidade, mantida com recursos pesso~is.
Não Sei por quanto tempo poderá ser maritida assim--essa
biblioteca. Contudo, enquanto tiver alento e um resto de vida,
o Sr. Juracy Magalhães, com seus recursos, continuará mantendo a biblioteca-.
Eram esses os csclarecim_entos que eu queria dar ao jornalista ou à jornalista responsável pela matéria. Só lamento
que essa pessoa não tenha tido a preOcupação de saber a
que se referia essa Fundã.ção, já que, normalmente, os jorn::tlistas, antes de divulgarem informações, procuram colhê-las
também do outro lado.
Isso ·não tem importâncíã, porque nâo será desviada a
atenção. Os recursos particulares continuarãO sendo remetidos
para lá, menos os públicos - como vem ocorrendo desdeo ano passado, por solicitação nossa. Apesar do sacrifício
ser maior, pode-se conseguir manter essa biblioteca, que é
um exemplo para a Bahia, não só em termos de instalações
físicas, Como também, e principalmente, dos volumes guardados com o maior carinho por parte dos pouc~s (uncionáríós
que, também às custas do Sr. Juracy Magalhães, lá trabalham.

V.

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães,
me concede um aparte?

Ex~
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
Senador Eduardo Supticy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex• mostrou, através do seu pronunciamento, a necessidade
de o Congresso Nacional aparelhar-se melhor para bem elaborar e acompanhar os gastos orçamentários da União, fazendo
inúmeras recomendações, com as quais estou de pleno acoi'do.
Na? mais diversas ocasiões, como agora que temos a respónsabilidade de examinar a Lei de Diretrizes OrÇanientárias, ou
quando da elaboração do Orçamento, ou no momento emo
que o Executivo se propõe a dialogar com o Congresso Nacional para realizar cortes-no Orçamento, é importante que tenhamos consciência daquilo que constitui o conteúdo do gasto
público. Os exemplos hoje trazidos pela reportagem mencionada por V. EX\ de O Estado de S. Paulo, mostram que,
ao lado de entidades que recebem subvenções sociais plenamente justificáveis, corno essa Fundação criada para montar
urna biblioteca num município da Bahia para uso da comunidade, ~ncontram~se out_ras. como a designação de recursos
públicos para uma escola freqüentada por pessoas de maior
poder aquisitivo no Distrito Federal, ou a que estaria sendo
destinada até para uma boate no Estado. do Maranhão~ Esses.
são exemplos claros de que cabe ao Congresso Nacional muito
maior responsabilidade na definição dos recursos públicos.
No que diz respeito a essas subvenções sociais, o Partido
dos Trabalhadores avaliou que, dadas as distorções que,<muitas vezes, têm caracterizado tais dotaçó_es, seria melhor não
fazermos mais indicações dessa natureza, pois o que se quer
é seguir recomendações, como a citada por V. Ex~, da própria
Organizaçãõ das Nações Unidas, relativas aos critérioS de
destinação de recursos~ No momento em que o MiniStro.Fernando Henrique Cardoso propõe-se a dialogar com o Congresso_ Nacional para eventuais cortes no Orçamento, se_rá
necessário muita franqueza da parte de S. Ex~, mas também
muita compreensão por parte do Congresso Nacional. Se há
que se fazer melhor escolh~. então que _se faça- com melhores
critérios do que os que caracterizaram a elaboração do Orçamento. Considero~ Senador Jutahy Magalhães, que ainda estamos muito longe de termos balizamentos dos critérios de custOe benefício social entre diferentes alternativas sobre o destino
dos recursos do povo brasileiro. As recomendações contidas
no pronunciamento de V. Ex~ devem encontrar guarida no
âmbito do Congresso Nacional.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço o aparte
de V. Er, Senador Eduardo Suplicy, e concordo plenamente,
inclusive com os argumentos que, há mUitos anos, defendo,
como a idéia de que cabe ao Congresso el~borar o Orçamento
da República voltado para os projetes nacionais e não com
essa pulverização de recursos que, infelizmente, aplicamos
aqui através de emendas. Sou a favor, também comç:. V. Ex•.
de extinguir essas subvenções, a fim de não mais existirem
-·
emendas de pulverização de recursos.
-Cabe-nos analisar, como Congressistas, por exemplo, na
área de habitação, quais os recursos- disponíveis e quais as
necessidades do País, para podermos estabelecer a prioridade
anual dentro de um projeto global.
Infelizmente, o que ocorre: no País é a disputa porretursospulverizados, a fim de aplicá-los em obras que se tomam
inacabadas por falta de verba. sem nenhurrt~ pre-ocupação
Com a prioridade nacional e com o interesse da comunidade.
Concordo com V. E~ Durante muitos anos não apresentei emendas ao Orçamento exatamente por defender essa
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tese. N.o último ano, entre:tanto, _ofercçi

algum;:t~ e.m~ndas

ao Orçamento.
Se chegarmos à conclusão de que é muito mais importante
fazermos essa distrib_!.lição racional dentro do iilteresse nacional, acredito que será uma grande vitõr-ra~Maís do que o
direito de emendar' temos o direito- o--dever de- fazer
Or_çamento. que é uma matéria que deVC--SeiVõü-ãa àquí
no Congresso Nacional sem ncnhu~a s~:~_~-~~i~~~o. mas dentro
de um entendimento ·com o Governo Federal- sempre· que
possível.
-- _
_ _ _ __
- -_
·

e

·o

Cífo ·um exemplo que assisti por acaso, quando de uma
viagem aos Estados Unidos: uma !u.~a •. entre o __Executivo ,e
o Legislativo, a respeito de um projeto_ glob'al de PõfitiCa
energética. O Executivo fez Sua proposta de uma política
global para energia nO país; o Legislat~vo não a ãceitoú, propondo uma outra~ também dentro do iriteres~e global do país.
O Executivo, por sua vez, vetou- a moÇ~áCfdo Legislativo,
que recusou os vetos·, mantendo o seu projeto, que visava
o país como um todo e_ não apetlã.s-i.úllã áé"termlnada- reg1ao.
Esse é um exemplo que cito sempre, porque tive oportunidade
de acompanhar de perto.
Esta é a nece~sidad_e_ que temos no Congresso Nacío~al:
estabele_cer prioridades e criar u.rna política naciOnal çlentro
do Orçamento Público. Quando conseguirmos fazer isso, evitaremos esses rombos,_ hoje calc_ulados ria ofdem dç_ -lJS$3Q
bilhões de dólares. Dessa forma;- _o Orçanlento vira lima bbi"â
de fícção, porque não pode ser execUtado. :.. _ -~-Era esse o pronunciamento que desejava fazer, e as explicações que queria dar a respeito de~sa matéría no jorr:tal:
PenSo que é um tanto injusto comparar uma biblioteca de
interesse público com uma boate, uma fundação que não visa
nem distribuir favores de o~dem pessoal a q 1em quer que
seja, não atende a ninguém indiyidua}miente, resta_ atendímento a uma população atravéS da -ediu~açá- ~e dõ aCéis<?
a livros que eles_ não têm co_ndjções qe c_9~mprar. '~uma biblioteca que, como disse, já tem hoje máis de .f~ -mn Volumes,
portanto, é uma bibliote~a digna de g-r~ndes ~,_.ni~í_Qio~_~e
até de capitais. Tu-do isso feito prat1cainente . .-om reCurSos
pessoais e particulares.
__
__. -~ __ _ -_-__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. Muüo obrigadO-:O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jopas Pinheiro. (P<;l.usa.)
S. Ex• não se encontra, no momento. em plenário.
Concedo a palavra ao _nobre Senador Ney Marclnhão:
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE: Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs~ Senadores, na t:?~.rde de hoje, ocupo a tribuna para Congratular-me com o eminente Presidente Itamar Franco pela nomeação do Dr. Nuri Andraus para Ministro da Agricultura.
Cómo tenho afirmado desta tribuna, o meu apoio ao
Gove-rnO Itamar Franco é ideológico,_ programático. ·
No presente. caso, não tenho nenhUm relacionamento político ou pessoal com o novo Ministro_ da Agricultura. Na
verdade, nem o conheço pessoalmente. Tenho, apenas, uma
afinidade ideológica, no tocante à maneira de abordar os problemas da agricultura brasileira e de matar a fome de nossa
gente.
A identidade de pensamento é traduzida na criação do
programa de equivalência-produto, _ou seja, no· programa que
retirará a Inflação da panela do povo, um programa que retirará a inflação do campo brasileiro.
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__ Como é do conhecimento do Senado Federal, no dia
'l'' de junho. apresentei a esta Casa. o Projeto de L~i n" 71,
d~ 1993, criando o programa de crédito J;"tJ.ra( equivalênciaproduto, de.5tinado a financiar ~,xclusiva~ente o_custeio das
favouras de rriini, pequenos, médios e grandes proprietárioS
dos_produtos contemplados pela política de garantia de preços,
lnínimos.
Desde o colapso, no início da década passada, do sistema
de crédito rural então vigente, à base de juros subsidiados,
o finaildaáúmtd"à -atividades agrícolas tem~se mostrado precário,- de inontante incapaz de imprimir o ritmo neccssárío à
~xpansão de produção nacional. Não cabe dúvida que na raiz
dessa in_suficiêoda _encont~ª--se ·a .incapacidª'de de o produtor
rural arcar com Qs_débitos decorrentes do fin&qciamento. em
face da defasagem constante entre os preçciS de seus pro<1utos
_
e os juros dos empréstimos que contrata.
Assim, o projeto de minha autoria visa corrigir esta situaÇãO. Úbjetiva, atendendo a reivindicação já-antig~:t"Qos.produ~
__ tOr~S ru-rais, fazer vigorar a equivalência-produto nas operações de Crédito rural. O déJ:'lito do produtor, no momento
da contratação, seria calculado, con_forme a proposta,
quantidade de produto, à base do preço mínimo vigente, quantidade esta que seria entregue ao banco credor,_ no _mo_me_nto
da liquidação, acrescida dos juro_~ Q_~vido_s_. _O Pfojeto, em
síntese~- r.e~S;tringe _a atualização monetária devida pelo produtor
ru-ial'à vari~çâo Observada no preço múlimo-no período entre.
_ ã contrataÇão do empi-éstimo--e___ a__Jiquidação do _d~bito.__ No
Caso cte· essa variação ser inferior à"ãtualiza_ção mo.netár_ia
verificada no período. cabe à União o ressarcimento doS bãilcos credores. Objetar-se-á que o Projeto significa o retorno do subsfdio
ao" cfédito ruraL Recordamos apenas, a e!l.-se respeito, que
não "há país considerado desenvolvido que prescinda de algum
tip~ de subsídio à atividade agropecuária. A agricultura é
pesadamente· subsidiada, nas f~rmas mais variadas. nos Estados UnidoS, Cana_dâ, Japão e Tú~l Comunidade EconômlCa
-Eul'Opêia-, para cit3r apenas alguns dos casos de protecionismo
agrfcola mãis- estudados.
Pa{eC~~no~ _que, difi~j_lm'tmte, ~Ossa ·agriCultura respori~
derá às tarefas de desenvolvirneitfO nacional q_':!C lhe exigimos
sem qualquer tipo de garantia de retorno econôrrliC03.o piodutor rural, garantia que pressupõe, necessariamente, algum
g~au de subsídio_ no setor.
__
_
No projeto, o Programa de Crédito Rural Equivãlência:
Produto abrange a totalidade dos produtores, independentemente_ de seu porte, e os produtos protegidos pela política
de garantia de preço mínimo. Restring_~-se, contudo, ao crédi. to de custeio, única modalid<!de a ter cotno co_l}s~qüência imediata uma detenninada quantidade de produto passível--de
entrega em troca da dívida contraída e atUaliz_ada.
--Essas as razões que fundamentaram o projeto e que_ nos
levam a -esperar o apoio de nossos ilustres pares para a sua
aprovação.
- -Agora, Com a posse de Nuri Andraus no_fvlinistério da
Agricultura, um dos ideólogos do sistema equivalência-produto, tenho a certeza de que o meu projeto será apreciado
e aprovado com os necessários melhoramentos pelos eminentes pares.
.
Disse o Ministro, com o qual concordo inteiramente, que:
"o atual sistema de crédito rural é insustentável e_obriga~agri
cultores competentes a venderem suas propriedades para quitar suas dívidas nos bancos."

em
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Pretende o-Ministro criar um fundo destinado a cobrir
os eventuais déficits do programa equiValência-produto. Tal
fundo seria financiado pela própria comunidade, através dos
rendimentos obtidos pelos bancos com a aplicação de 25%
dos depósitos à vista.
O Ministro apontou outras fontes de nri"anciamento, como
a poupança, os fundos de commodities e,-se _necessário," até
do Tesouro Nacional.
Enfatizou o Ministro que os bancos são o segmento de
maior lucratividade em nossa economia. E tal lucratividade
é diretamente proporcionaL aos ganhos de juros e correção
monetária sobre um dinheiro que lhe chega a custo zero (os
depósitos à vista), de propriedade da sofrida e humilde gente
de poucos recursos_.
Por essas e outras razões, estou feliz e confiãnte em que,
desta vez, vamos tirar a inflação da panela do povo brasileiro.
Com o Programa Equivalência-Produto, poderemos, em
poucos anos, d9brar a produção brasileira dC grãos. Os 70
mílhões de toneladas da safra passada poderão chegar a 80
milhões já na próxima safra.
··

O Sr. Pedro Teixeira- Permite V. Ex• Um aparte'?
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito praier, nobre
Senador.
O Sr. Pedro Teixeira.....:.... Nobre Senador Ne_y Mara,_nhão,
quero fazer coro com_· V. _E~~ a essa iniciativa· pfeconizada
pelo Ministro da Agricultura, ·que é, sem dúvida alguma, assim
como V. Ex•_ tem sustentado nesta Casa, uma medida de coragem. Visando combater a fome- esse é, na verdade, o resultado final de tudo isso- e apoiar o p-equeno e médio agricultor, vem o· Ministro da Agricultura prestar essa declaração,
qu~ o País todo hoje aplaude de pé. Realmente, desejo que
haJa sucesso, porque a equivalência da produção com o custo
'é algo sensacional, novo e extraordinário. Não temoS dúvida
alguma de que vamos precisar nos unir, porque os banqueiros,
na· ~_erdade, têm o poder na mão. Napoleão Bonaparte já
afitmava que ninguém vence os banqueiros. Ferdinand Lassalle definia a ConStituição como a s·oma dos fatores reais do
poder, e esses fatore~ apontavam os banqueiros. Há muito
tempo os banqueiros nacionais e internaéíonaiS;-·o s1Siemi
financeiro vem devorand<? a economi_~ ·nacion-aL É preciso,
então, que o Poder Central, que o Poder Executivo vença
esses falsos financistas, esses falsos moralistas e preconizadores de mil teorias que_, na: prática, não- funcionam, porque
s~o teorias acadêmicas de universidades importadas, e que
vem para. cá para lustrar o brilho das nossas_ ínteligênc'ias-,
mas esvaziar a panela do povo. E, assim, tan:tbém que!9 fazer_
coro com esse desassombro do Ministro Nuri Andraus,_ escolhido pelo Presidente Itamar Franco com muita sabedoria,
pois sobreS. Ex•, que já oonheçohá tanto tempo nesta cidade
diria, como dizia Rui Barbosa: A manhã dÕ trabalho de NurÍ
Andraus antecede o alvorecer do dia. É. homem de trabalho;
~ntes de o sol despontar, ele efetivamente já está1fr'êõcUpádo.
E homem sem ambições pessoais e até sem intenção de fazer
carreira política pessoal. E um homem que, poderíamos dizer,
está realmente a serviço das boas causas. E _assim, vê V.
Ex' que encontra hoje no Ministro da Agriculiurã-e-nas suas
teses um aliado daquilo que tem sustentado aqui com t~to
vigor e desprendimento. Quero parabenizar o Ministro da
Agricultura, bem como o Governo, que o escolheu, e V.
Ex•, que hoje encontra mais um arauto pata suas teses sociaiS,
que têm merecido de nós os maiores aplausos. Parabéns a
V. EX'
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O SR. NEY MARANHÃO- Caro Senador Pedro Teixeira, coincidentemente-~ há dois meses, da tribuna do Senado,
verberamos algumas atitudes do Ministério da Agricultura
que considerávamos erradas. Estávamos certos, porque naquele momento estávamos ajudando não só o ex-Ministro
da Agricultura, mas também o Presidente _da República.
O Senado é um órgão que deve cOlaborar com o Governo.
Como tal, devia mostrar os erros que estavam sendo praticados
no Ministério da Agricultura. talvez sem anuência do próprio
ex-Ministro.
O Ministério da Agricultura é um órgão fundamental.
Quando defendo a agricultura, sempre me lembro das palavras
do grapde lí<,ier chin.~s Mao Tse~Tung: ~'Po_vo_de barriga_ cheia
___ _
não pensa em revolução".
A última vez que estive_ c(!m o Presidente Itainar Franco.
percebi que S. Ex·' estava Preocupado em ajudar a Nação,
não com paternalismo, mas seguindo uma linha que fizesse
chegar à mesa do povo a comida, o mínimo de _seu sustento.
:Esse projeto do ,-Ministro da Agricultura é uma prova
evidente de que S. _Ex• t(!"m terra rio pé, sabe q _que ~stá
fazendo e_ vem justame-nte
encontro dos anseios daqueles
que suam no campo pelo prOduto, pela pfodução deste País.
Porque não podemos aceitar, Sr. Senador, que em um país
como o nosso, que tem o melhor clima do mundo. que possui
tudo, o povo morra de fome. Para a nossa agricu_ltura qeyeri_amos nos espelhar -no- exemplo da China PopUlar. onde, _com
uma população dez vezes maior que a do Brasil, riin-guém
mo ire- de fome ou pede esmola. Precisamos de boa vontade
e de um homem que conheça os problemas do País.
Acredito que o Presidente Itamar Franco ace_rtou na escolha desse Ministro. Apesar de não o conhecer, temqs que
fãZ.er justiça e estamos aqui para ajudá-lo. Tenho certeza de
que se-_o Ministro se tnantiver_11essa linha~_ teremos não sO
Uma-_ safra recorde. ritas també'ITl '!lgo im.porúnite: n~o podemos a-ceitar que 30% da safra brasileira se perca nos armazéns
e nos campos.
_
-Parabenizo o Ministro da AgricuHU~ª _e ~01;1, ajud,á-JO no
que for possível, pela experiência que adquiri na 3.rea de abastecimento deste País, onde comandei .os grandes estados pobres da Federação e os maiores programas sociais do Governo,
da Bahia à Parafua. Terei irilenso prazer em ajUdá-lo_ e_ os
órgãos· do Ministério da Agricultura, pois assim agindo estarei
ajudando o meu País. Muito obrigado a V. Ex\ nobre Senador
Pedro Teixeira.
O Sr. Aureo Mello- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MÁRANHAO .:._Com muito prazer, Senador~
Aureo Mello.
-- O Sr. Aureo Mello - Quero me associar às palavras __
de V. Ex•, de confiança no Ministro Nuri Andraus, porque
o~ antecedentes desse cidadão na administração Joaquim Roriz são ae alta positividade, de grande respeitabilidade e. embora sendo a sua nomeação produto decerto de uma composição político-partidária, tem todas as características, enumeradas por V. Ex\ da escolha de um idealista. De maneira
que, a Pasta da Agricultura no Brasil me parece que está
bem entregue. Tive ensejo de ser. durante sete anos, como
procurador do Incra, requisitado na Consultaria Jurídica do
Ministério da Agriqdtura. Mais ou menos conheço o espectro
da agricultura brasileira. Tenho a iinpressão de que um homem
afeito aos problemas reais, que tem os pés no chão, princij)alrne·nte unf filho do Planalto Central, é capaz de_ realmente
fazer com que a nossa produção agrícola se h~m-aonize com

ao
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o próprio componente Social de. todo este País. dando corno
resultado um enriquecimento maior e, sobretudo, o abastecimento, a alimentação para as pessoas que muito n-ecessitam.
É verdade que o agricultor é sempre assim como quem está
participando de um sorteio: quando menos espera, por fatores _

adverso-s do clima, a falta de chuva ou até o excess_o_d_e chuva.
lá se vai a sua safra, lá está perdido _o esforço e o resultado
do seu enorme trabalho. Mas com um Ministt!rio que esteja
ciente desses problemas e um Ministro cilpaz de prevenir" essas
débâcles e esses enfraquecimentos no Cõncemenre-à prôdução
alimentícia brasileira, tenho muitas esperanças, quase certeza,
de que bons resultados advirão.
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado, Senador
Aureo Mello.
Quero dizer a V. Ex• que essa atitude do Ministro da
Agricultura já teve urri_a repercussão muitC? gran~e, porque
a confiança é o· mais- ifuportànté ·no êXitO da admin_i_stração,
princip"almentc nesse setor, tão abandonado, tão desmoralizado. O próprio agricultor não- àCtedita muito nas promessas
governamentais.
__
___ . O apoio do Ministro da Agricultura que assume agora
o comando dessa área de abastt!ciniento do Pa~~. q programa
. do Ministro deu alma nova, deu maior credibilidade, e tenho
certeza de que esse respaldo o_Sr. M_inístrO Vai ter em p-OucO
tempo do micro, do pequeno, do médio, e do gran_de produtor,
que estarão ajudando S. Ex~ a ajudar o Gover!_lO a produzir
uma grande safra para a tranqüilidade social desta nação.
Agradeço, Senador Aurco Mello, o aparte de V. Ex~
Continuando, Sr:-PreSidente: sabemos quelobby dos bancos~ que é muito poderosO no Cõngresso Nacional,_ fará tudo
para soterrar esse programa de equivalência-prodUtO-. a fim
de não perder um só centavo dos seus gordos lucros.
Não obstante tais obstáculos, quero assegurar ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro N uri Andraus qUe o Senado
Federal não lhes _negará o apoio necessário pata suplantar
a miséria, a fome- e, conseqüêntenrente, a inflação" que corrói
todo o teçido_ social.
__
Ficaremos vigilantes nas medidas protelatórias e na guerra que será aberta contra o Ministro da ~Agricultura pelo se_~
espírito-público em desencadear um programa que reverta
uma situação totalmente inconce_Qível de que padece a agricultura brasileira. Pois~ dos "100% que o setor agríccifa produz,

apenas 30% ficam Coln o produtor; 70% são custos financeiros
e tributos", disse o Ministro.
Para concluir, quero enaltecer o êx_it.o dacampanha contra
a fome desencadeada pelo Governo e com o apoio da sociedade, graças à liderança de Herbert de Souza, nosso sociólogo
Betinho, que em muito ajudará os 32 Íliilhões de brasileiros
que convivem com a indigência e a marginalidade.
É indiscutível que esta campanha é necessária pelos aspectOS de calamidade do p,roblema. Ela em muito ajudafá_a-recolocar a agricultura brasileira no seu leito natural. Mas somente
-um programa eqUivalência-produto dará as bases concretas
de um surto de crescimento real ~a produção agríc~~~ nacional,
fazendo com que a oferta de alimentos seja elevada, a fim
de que os preços caiam e ninguém mais precise receber um
prato de sopa de esmola. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-::- De .acordo
com a lista dc_oradores, COJ).c.eçi_o a pala\_-'ra ao nobre SenadOr
Aureo Mello.
- - --

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DIS·
ÇURSO QUE, ENTR/IGUE À R.ÇV /SÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADO POsTERIO~MENTE .
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -: A Presi·
dencia convoca sessão extraq;rdinária a realizar-se hoje_,__às
18h35min; com a segui_11te:

ORDEM DO DIA
-1Dis_cusão~

em turno único, da_ Redaç<l.o _Fil)al (oferec.ida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 164, de 1993),
do Projeto de Lei do Senado no 28, de 1992, de a.utoria do
Senador João Fránça, que estabelece as hipóteses e condições
em que o Poder Público dara assistêl}da aos herdeiro_s e d_ependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
O SR. PRESIDENTE (Chagas RodriguesF-='Está encerrada a sessão.
_
(Levanta-se a sessão às}B horas e-35 müülcos--:;--

Ata da 1113 Sessão, em 8 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
EXTRAORDIN.f..RIA
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _
Aluízio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ -t\inir Lando _"Antônio
Mariz _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos
De1Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dia_s _. Chagas Rodr.igues _
Cid Saboia de Carvalho .- Dario Pereira _ Divaldo Suruagy _

Eduardo Suplicy _ Elcio Álvares_ Epitácio Cafeteira_ Francisco
Rollernberg _ Garibaldi Alves :Filho_ Gerson Camata _Gilberto
Miranda _ Guilhefme Pàiine1fã _ Henrique Ãlmeida _ HumbertO
Lucena _ Iram Saraiva----=_ lrapuán Costa Jún~O!___- Jarb_as
Passarinho _)qão CalmO!\ _ João Franc;a _Jonas Pinheiro_
Jqsaphat Marinho_ José Paulo BÍsol _: JoséRicha _José Samey
::_,Júnia ~?rise _ Ju~y- Magalhãe~ __ Leyj-Dla,s _ LQurival
Baptista _ LUiz At~erto Oliveira·..... M~o Bace.far __-. Márcí_o
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Lacerda _ Marco Maciel _ M~luce P~nto_:_-_~rauro :Be-nçvides _ _p~!correndo caminho semelhante ao que realizara quando,
Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson Carneiio _ Ney Maranhão ··aos sete anos de_ idade. veio com seus fam-iliares de Permünbi.ico p:ar-a sao -Pa-UiO._ N3.qu"eia viagem, procurou conhecer
_Pedro Simon_ Pedro_Teixeirã-_ Ra?b~d S~ld_anha_-Derzi __
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy .Sacelar _ Teotônio Vilela · em especial as condições de vida da populaçãO mais pobre
do Brasil. Lula procurou chegar perto, conversar, visitar casas.
Filhn _ Valmir Carnpelo.
._visita~ t~~balhadores que estão ora de~empregados, ora empregados mas percebendo remuneração muito baixa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Alista de
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Sçnãdores. Ha~
O Sr. Mauro !Jenevides- Permite-me V. Ex~ um aparte,
vendo número regimental, declaro aherta a sessão.
Senador Eduardo Suplicy?
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimcmo que será lido pelo Sr. 1n
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito honra, SenaSecretário.
dor Mauro Benevides. __
É lido o seguinte
O Sr. Mauro Benevides -Senador Eduardo Suplicy,
REQUERIMENTO N• 555, DE 199:f
V. Ex~ analisa a pesquisa divulgada pela Folha de S. Paulo
no último domingo, registrando um crescimento do nome do
Senhor Presidente.
Líder Luis Inácio Lula da Silva. Se é certo que o representante
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea c, do Regide seu partido, nessa pesquisa, passou a ser beneficiado por
mento Interno, urgência para o Ofício Õ" S-42, de 1993, que
um percentual mais expressivo, eu me permitiria lembrar taro·
solicita a retificação da Resolução n" 5/93, do Senado Federal.
b~m um outro daqq dessa sondagem de opinião levada a efeito
Sala da~ Sessões, 8 de junho:de 1993. ·-:-:Mau_["O .5enevides
pelo DataFolha. E que o nosso Colega, Senador José Sarney •.- Val,!Dir Campelo - Ney Maranhão - Magno Bacelar que não aparecera na pesquisa anterior, surge nessa a que
Elcio Alvares.
V. Ex• alude _com cinco pontos percentuais. Ontem, instado
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue-s):.:::_ b requeri- _Por urri jornal aqui da Capital da República para me manifestar
mento lido será votado após -a Ordem do Dia, na forma do
sobre essa pesquiSa, eu atribuí esse fato como uma constatação
art. 340, II, do Regimento Inte.rno.
evidentíssíma de que o nosso Colega, quando exerceu a Presidência da República, projetou, diante da comunidade brasiO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presileira, uma imagem como primeiro mandatário do País c no
dência recebeu o Oficio n\' 1.473/93, de 8 do corrente, da
exercício, portanto, daquele importante carg(), teve um respeiSecretaria do Tesouro Nacional, encaminhaitdo ao Senado
to irrepreensível aos direitos do cidadão. Certamente, por
Federal, conforme disposto no art. 6" da Resolução n~" 20/91
isso é_ que nessa pesquisa que se processa agora, para ·urna
desta Casa, a documentação referente às despesaS relativas
aferição da tendência do povo brasileiro em relação aos provâaos contratos de regularização- dos juros devidos pela União
veis postulantes de 1994, V. Ex~ há de constatar a presença
em 1989/1990.
do nosso Colega do SenadO, que exerceu com a maior digniA matéria será encaminhãda à COffiissãO ·de Assuntos
dade a Presidência da República.
Económicos, onde aguardará a tradução dos dOcumentos pertinentes.
O SR. EDUARDO SUPLfCY ...:. Ê fáto que o Sénador
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).:.._ Há ~;adores
José Sarney, ex-Presidente da República, tem seu nome meninscritos.
· _
Cion-adonessa pesqUisa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplícy.
Vou ler a notícia publicada pela Folha de S. Paulo, para
que se tenha um registro completo dos dados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pt:sP.Pronuncia o seguinRelativamente à pesquisa espontânea, Lula desponta com
te discurso. Sem revisão do_ orador.) ....:..-sr. Presidente, Srs.
15% da preferência dos eleitores; em segundo lugar está o
Senadores, o jornal Folba de S.Paulo divulgou, no ú-ltimo
Sr. Paulo Maluf, com 6%; em terceiro, Brizola, com 5%;
domingo, o resultado da pesquisa que o DataFolba realizou
em _quarto, José Sarney, com 4%; em quinto lugar está _o
em todo o País. A Pesquisa DataFolha registra o crescimento
Sr. Orestes Quércia, com 1%.
das intenções espontâneas de voto em Luis Inácio Lula da
No que diZ respeito à pesquisa estimulada, diz a Folha
Silv~ para a Presidência da República. Lula, que na pesquisa
de S. Paulo que " o DataFolha indagou os entrevis(ados de
de 14 de abril de 1993 tinha 10% das preferências espontâneas,
tiês maneiras difereqtes, no caso do candidato do PMDB.
passou, no-dia 26 de maio de 1993, para 15%~ EssihifOrmação
Em Uma cartela citou Orestes Quércia, em outra Luiz Antóiiio
é relevante por diversos motivos. Primeiro porque Lula tem,
praticamente, duas vezes mais votos,- em termos de prefeFleury Filho e uma terceira mencionava José Sarney. A melhor
situação para Lula foi com Fleury candidato: o petista teve
__
__
rência, do que o segundo colocado..
30% contra'!?% de Maluf. A pior situação para Lula é com
Outro aspecto a ser assinalado é que, nâ pesquisa eStimuJosé Sarney çomo candidato. Nesse caso, o petista cai ·para
lada, Lula também· obteve um crescimento muito signifiçatiVo,
28% contra 17% de Maluf. Se a eleição fosse hoje e os candipassando para 30% das preferências a l'r.Sfdente da Répúdatos no segundo turno f9ssem Lula e Maluf, o petista venceria
blica, praticamente com o dobro do regiStrado pelo candidato
com 4Íl% coi!lra 36% de MaluL"
que obteve a segunda colocação. Ele teve 30% riuma jjeSCluísa,
28% noutra.
-É interessante observar que o dado de 15% da preferência
por Lula é, em termos de voto espontâneo, praticamente igual
É interessante observar que, entre os- dias 14 de abril
ao resultado que Lula obteve no primeiro turno das eleições
e 26 de maio de 1993, o fatO mais relevante ocorrido com
presidenciais de 1989, em 15 de novembro daquele ano, quanLuís InáCio Lula da Silva, Presidente do Partido dós Trabalhado recebeu 11 milhões, 622 mil e 673 votos, correspondendo,
dores, foi exataniente a ·viage-m que reálizou de Garanhuns,
à época, a 16% dos votos dos eleitores brasileiros.
em Pernamf?uco, até Vicente de Carvalho, em São Paulo,
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O fato de na pesquisa espontânea Lula çhegar agora a
30%, signífica que contínua sendo um candidato_ co~_ re:~is
possibilidades de se tornar Presid~nte da República. Obviamente, essa informação, às vésperas ·do Encontro Naciq-nal
do Partido dos Trabalhadores, que s.e. r~aliz;ará em-_-Bfasília
a partir desta sexta-feira, nos dias ll, 12 e 13 de junho_ próximo, constitui algo alvissarciro para todos Os __ simpatizantes
e filiados do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. · O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, declino da
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da_Redação fin~l (oferecida pela Comissão Diretora·:em Seu- p·arecir n_o;. 164,
de 1993), do Projeto de Lei do Senado n•. 28, de 1992,
de autoria do Senador JoKo FranÇa, -que estabelece
as hipóteses e con.Q..içQes e~___que o poder Público dará

assistência _aos hcrdeir9s e dependentes carentes de_
pessoas vitimadas por crime doloso.
Em discussão a redaçã9 Iínal, cm_turno__único. (Pau~a.)
Não havendo quem peça a palavra, eriC-er·ra·á discussão.

Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é consid~r~da_ definitiva-mente àpr6Vãda, nos
termos do disposto no a):t. 324 do Regiinéhto-lnternó.
O projeto vai-à Câtnara dos Deputados.-- É a seguinte a redação !i~_al_apr~vada: . REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 28, DE 199l
Estabelece as hipóteses e condições ém que O Poder
Público dará assistência aos herdeiros e dependentes
carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Q_Podcr Público, se_m_ prejuízo"- da responsa~
bilidade civil do C!Utor cl9 ilícito, dará assistência aos herdeiros
e dependentes caren_tes de pessoas vitimadas por crime doloso.
Art. 2~ A assistêncía de que trata o ;:tr:tigo anterior constituir-se-á de auxílio financeiro equivalente ao montante que
a vítima percebia em vida, a qualquer título, considerada,
para efeito de cálculo, a média d9s rendip1.entos auferidos
nos últimos seis meses, desde que não ultrapasse o limite
máximo estabelecido para pagamento de benefícios pela Previdência Social.
§ 1" Existindo mais de um dependente da vítiina, o valor
do auxl1io de que trata este artigo será raj._e~do em partes
-~---~
-- _--__ - ·---iguais entre os beneficiários.
§ 2~ Deixa de ser devido _o_ pagamentO -da resPectiva
parte do benefício se o dependente:
I - atingir a maioridade;
II -vier a falecer;
III- recuperar a capacidade. _
_
§ 3~ Cons_tituL crime deixar o dependente de informar
à Previdência Social_a cessação d~ cQndição que amparou
a concessão çl_o bep.efício.
-
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Pena: reclusão de_um a cinco anos, e multa.
Art:- 3"_ Ná_o- farão jUS: -ãOl)_enefíCiõ--p-revisto nó''irt:'2~
·o-o~· herdeiroS que-possam prOver aprOpria subsistência~ bem
como os que percebam- dos-~OOfte!rpúblicos, a qualquer título,
renâimento equivãléhte à ·parcela a que teriam direito, em
decorrência da aplicação do disposto -nesta lei.
-- 'farágrafo único. É devida aos herd,eirqs_~ dependentes
a diferença entre o Valor dos rendimentos recebidos aqualquer
título dos cofres ·públicos e a parce-ta· a que teriam -din!ito
nos termos do art. 2~
Art. 49 Para os fins desta lei São Considerados:
I - herdc!iros, os necessáriós;.Seffundo a lei CiVil;
II -dependentes carentes, os que dependiam eConOriiicamente da Vítima.
Art. s~ O auxílio pecuniário de qUe trata está lei é isento
do _imposto de renda e de qualquer contribuição de natureza
social.
.Art. 6~' As. despesas decorrentes 'd<!_ ªPiicação desta lei
correrão à conta do orçainentri da seguridade social. ..
Art. 7"? O reajustamento do valor do ã.uxflio de que
trata esta lei obedecerá às noJ_ma~ _do n:~~i~~- ~ã-PfCvidéncia
Social, destinadas à atualização de benefício5: 1_ _conforme o
disposto na Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991. ~:
Art. 89 ~ta lei entra em- vigor no prazo d-e noventa
dias a contar da data ele sua publicação.
Art. 99 O Poder Execut.l_Vo regulamentará a presente
lei no prazo_de noventa dias a partir de sua publicação,
Art. 10. Revogam-s-e as-disPOSiç-ôes· em Coritiár19.·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada
Passa-se, agora, à votação do RequerimentQ n" 555!93",
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n~ S/42, de
1993.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores que o ap!ovam queiram permanecer
~
sentados. (Pausa.)
_ Aprovado.
-·
~ .. -·
, __
A- matéria a que se refere o requerimento figurará na
Ordem do Dia. da segund~ sessão o!dinár~a subseqü~rite.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidéncia vai encerrar os trabalhos,
- designanáô para ~ sessão ordín~ria de_ amanhã a s_e_g_uinte ·

a matéria constante da Ord_em do pia.

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 46, DE 1993
(Em regime de urgênciã nos- ferfuos'do-ai-t. 336; '"-c'' ,-do
Regimento Interno)
0

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
46, de 1993 (apresentado como conclusão .de Parece.r profer:_ido
em Plenário, Relator: Senad9r ~ello Parga, ~-m substituíção
~ Comissão de Assuntos Económico~). que áUiOríza o· GOverno do Estado do Maranhão a Contrã.tar operação de crédito
juntO à Financiadora de Estudos e Projetes ---:-; fiNEP, no
valor de dezenov_e bilhões, se_~ece-n_tos e se~enta.e ~~is miJ.hões,
oitocentos e quatro mil, trezentos e "dezoitO cru_ieírOs e cinqüenta e três centavos, pã.ra financian1ento do Projeto "'Programa de Consolidação do _S_i?~e_m_a Rodovlári9 -·dO .~ara
nhão"._

_Ju_n_h_o_de_I9_9_3------~-D~IA~-_ru_o_D_o_·_c_o_N_G_RES
__
s.:._o_N_A_c_I_O_N_AL__:(S_e.:.ç_ão_II_:_l_ _ _ _ _ _ _ _ Quarta-feira 9 5309
-2REQUERIMENTO N"968, DE 1992
Votação, cm turno único, do Requerimento n;, 968, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do
art. 172~ lnci::;o I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de L~i do Senado n"' 2, de 1992~ d~ sua

autOria, que altera a rc-daÇ<lo dã Lei n" 6.494, âe-7ae· dezembro
de 1977, que "DispõifSobfe óS es-tág"ióS-âe estuc,lantes de

es_ta~

belccirnentos de ensino médio ou superior".

-3PROPOSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N·' 9, DE 1991
Votação, cm primeiro turno, da Proposta de Fmenda
à Constituição nu 9, de 1991, de autoria do Senador Ruy
Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a coinci~
dência de eleições para Presidente e Vice~Presidente da República, Senador e Deputado Federal, a partir do ano 2000,
e para Governador e Vice-Governador Deputado Estadual
e Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, a partir de
1998.
7

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Ne 17, DE 1991

Votação. em primeiro tumo, da Proposta de Emenda
à Constituição no 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
Simon e outros Seriadort:s, que da nova redação ao inciso
II do art. 40 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
( Le!'anta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.}

ATA DA 90• SESSÃO, REALIZADA
EM 17 DE MAIO Dll 1993
(Publicada no DCN- Seção II, de 18-5-93)
RETIFICAÇÕES
Na página n' 4449, 1' coluna, no número de origem da
Mensagem do Presidente da República n? 189, de 1993,

ATO DO PRESIDENTE N• 348, DE 1993

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 Diretor:,t n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2", da Lei n' 8. 112, de 1990, no Ato da Comissão
Difetora n'' 1, de 1991, e tend? em vis!a o que consta do
Processo n'-' 018.535/92-5, resolV_e tórnai sem deitO o Ato
n' 160, de 1993, desta Presidência, publicado no DCN II,
de 9de março de 1993, que nomeou o Senhor RAUL BELENS
JUNGMAN PINTO, para exercer o cargo, em comissão, de
Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado
F(!deral, com lot~ção e exercício nO Gabinete do Senador
Beni V eras, em virtude de ter expirado o prazo de posse.
Senado Federal, 7 de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 349, DE -1993
O Presidente _dO Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que

lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n'-' 2, de
1973, de acordo como o § 6• do art. 13 da Lei n'' 8.112,
de 1990, e tendo em vista o que constado Proc. n• 007_179/93-6,
resolve tornar sem efeito~ nomeação de ARILENE DE OLIVEIRA FREIRE para o cargo de Técnico Legislativo, Área
de Datilografia, Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, constante do Ato do Presidente n? 67,
de 1993, de acordo com o disposto no art. 13, § 1?, da Lei
n' 8.112, de 1990.
Senado Federal, de junho de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
. ATO DO DIRETOR-GERAL N• 7, DE 1993
O Diretor-Geral do Senado Federal no uso da atribuição
~que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2', da Resolução n• 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Proc. n?010622/93-4,
resolve exonerar WALMOR PAULO DE LUCA do cargo,
em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoai do Senado Federal, do Gabinete do Quarto Secretário,
Senador Nelson Wedekin, a partir de 28 de maio de 1993.
Senado Federal, 7 de junho de 1993. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 8, DE 1993

O Diretor-Ge"ral do Senado Federal, no uso da atribuição
Onde se lê:
que lhe foi conferida pelo art. 7"'. § 2?, da Resolução n'-' 42,
... (n" 226/93, na origem),...
de 1993, e de acordo com o que consta do Proc. n9
Leia-se·.
010.473/93-9, resolve nomear ELIZABETH MARIA DE
... (n? 266/93, na origem),...
-- AGUIAR MAIA para exercer o cargo, em comissão, de SeNas mesmas pügina c coluna, no Oficio n~ 175/93, do - c:retário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado FedeI'·' Secretário da Câmara,
ral, com lotação e exercício no Gabinete do Líder do Partido
Traball?ista Brasileiro, Senador Jonas Pinheiro.
Onde se lê:
, .. Projeto de Decreto Legislativo n' 23 , de 19S3.. ,
· Senado Federal, 7 de junho de 1993. - Manoel Vilela
Leia-se:_
de Magalhães 1 Diretor-Geral .

1~

... Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1983...
Nas mesmas página e coluna, no Ofício n~ 182/93, do
Secretário dã Câmara,
Onde se lê:
... (n" 3.903/93, na Casa de origem), .. ,
Leia-se:
... (n" 3.903/89, na Ca$3.--dC-Origem),...

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 9, DE 1993
O Diretor-Geral do Senado Federal no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 29, da Resolução n" 42,
de 1993, e de acordo com o que consta do Proc. n_?
010.695/93-1, resolve nomear LUDWIG VON KLAUSS DOVIK GISCHEWSKI, para exercer o cargo, em comissão, de
Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado
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Federal, com lotaÇão e exerddo no Gabinetç oda Terceira
Secretarüi, Senadora Júnia Marisc.
Senado Federal, 7 de junho de 1993. ~ Manoel Vilela
de Magalhães, DiretorwQeral.

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 10, DE 1993
O DiretorwGeral do Senado Federal, no_ uso.da a1Iibuição
que lhe foi conferida cei_o art. 7°, § 2", da Resolução n"
42, de 1993, e de acorao com o que consta do Proc, n~
018.535/92-5, resolve nomear RAUL BELENS JUNGMAN

PINTO para exercer o cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, do Quadro d.c: ressoai elo Sena_do Fed~ral,.com
lotação e exercício no Gabinete do Senador: Beni Veras ..

Senado Fçderal, 7 de junho de 1993. -

Junho de 1993
Manoel Vilela

de Magalhães, Dirctor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N• II, DE 1993
-O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7\', § 2'\ da Resolução n',. 42.
de 1993, e __de a.cordo com o que consta do Proc. n"
009.995/93-5. <esolve nomear JQÃ.O DA SILVA MAIA para
exerce_r o cargo. em comiss_ão, de Assessor Técnic::o. FC-7.
do Quadro de Pessoa}_ ~do Senado Fedeq~l_. com lotação e
e:<erdcio no Gabinete do Primeiro Vice~Presidente. Seilador
Ch~gas Rodrigu_es.
--"
Senado federal, Rde junho de 199;1. ~ Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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BRAsÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 112• SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE
1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos
- N~> 176/93~ do Ministro de Minas e Energia, ençaminhando informações sobre os quesitos constantes do Re-

querimento n•252, de 1993, de autoria do Senador Gilberto
Miranda.
,
.
- N•' 367, 368 e 381/93, do Ministro da Faienda, enca·
minhando informações sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos n95299, 3oo-·e 343. de 1993, de autoria dos
Senadores Eduardo Suplicy e Ney Suassuna.

- N' 645/93, do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da
República, encaminhando informações sobre os quesitos
cOnstantes do Requerimento n"' 297, de 1993, de autoria

do Senador Gilberto Miranda.
1.2.2- Oficios do I• Secretário da Câmara dos Depu·
lados

- N~' 202/93, coinUnicando a aprovaç_ão 9.o Substitutivo do Senado ao Projeto ·de Lei da Câmara n9 50, de

1992 (n•4.621/90, naquela Casa), que dispõe sobre a criação

Imobiliário e dá outras pro~idências~·, com reJeição dos
dispositivos que menciona:
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
.seguintes matérias:
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9

69/91 (n' 3.288/92~ naquela Casa), que dá nova redação
ao parágrafo 4• do artigo 159 do Código Penal.
-Projeto de Lei da Câmara n• 108, de 1993 (n'
3.495/93, na Casa de origeni), que dispõe sobre a compo'
siçã9 e a estrutura do ConSelhO Nacional de Informática

e Automação- CONIN, e dá oUtras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 109, de~ 1993 (n•
3.602/93, na Casa ile origem), que modifica a Lei n' 8.629,
de '25 de fevereiro de 1993, que ''regulamenta dispositivos
constitucionais relati_vos à reforma agrária".

-Projeto de Lei da Câmara n• llO, de 1993 (n•
3. 714/93, na Casa de origem), qu,edispõe sobre a estrutura
e competência da Ouvidoria·Geral da República e dá outras providências.

:....projeto de Lei da Câmara n' 11I, de 1993 (n'
3.720/93, na Casa de origem), que altera o disposto no
Decreto,Lei n• 2.288, de 23 de julho de 1986, e na Lei
n' 7.8(;2, de 30 de outubro de 1989, para determinar o
resgate em dinheiro do empréstimo compulsório.

-Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1993 (n'
139/9.1, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto

tivo do Senado ao l?rojeto de Lei da Câmara n' 69, de
1992 (n•2.204/91, naquela Casa), "que dispõe sobre a cons-

do Acordo sobre o Funcionamento do EscritóiiO da Secrdtarii-Geral da prganização dos Estado1i"Âmericanos, su*
Obrigações, Privilégios e Imunidades 7 celebrado entre &
Governo da República Federativa do Brasil e a Secreta-·
ria-Geral da Organização dos Estados Americartos, em

tituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento

Brasília, em 23 de fevereiro de 1988.

de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá outras
providências.
. -N• 203!93, comunicando a aprovação do Subsritu-
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1. 2.3 ..... Expediente recebido

- Lísta- n'-2, de 1993.
1.2.4- ComUnicações da Presidê~cia
-Abertura de prazo_ para tramitação-e para recebimento de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo_ n9
17/93; e aos Projetas de Lei da Câmara_ n• 110 e 111,
de 1g93:-----1.2.5- Requerimento
- N' 556/93, de autoria do Senador Ekio Alvares,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para que a redação final do P_rojeto de Lei da
Câmara n~ 7793 figure na Ordem do Dia çla sessão se$uint~:
Aprovado.
1.2.6 -.Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDES -Promulgação
da Lei Orgânica dri Distri_t_ó_-:federal.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Comentários a respeito de críticas do Sr. José EQ4ardo Andrad.e
Vieira, Ministrq dá.lndúStria, Córifétclo .eTur_isiriO, ·a-atuáR
ções de outros ministros
.
SENADORA MARLUCE PINTO- Fornecimento
insuficiente de gás de cozin_ha__(GLP)- para o Estado de
Roraima. Crescimento demOgráfiCo desordenado e não registrado com a atualidade pelo IBGE.
SENADOR ALBANO FRANCO- Pronunciamentos de S. Ex~ _em_ reunião _da Organização InternaciOnal
do Trabalho -OIT, em Genebra, e da Unesco, em Paris,
sobre as relaçQ.e_s trabalhistas no Brasil e~ criação de _centro
internacional de transferência de te_cnologia com sede na
cidade do- Rio de Janeiro. respectivamente. ·
SENADOR MEIRA FILHO - Apelo pela viabilização das obras da Usina Hidrelétrica·de Serra da Mesa.
SENADOR.JARBAS PASSARINHO- RepresentatiVidade do Estado do Pará na direção da ELETRONORTE --"- Centrais ElétJ:kas· do Norte do Brasil S.A.
Processo de privatização de empresas estatais.

T. . . . l.DI ee•pl•re

1.2.7- Requerimentos
.
- N' 557193, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
solicitando ao Aâvogado Gei'al da União informaÇões soR
bre a validade de atos administrativos fundamentados em
legislaçãQ ineficaz;. .
.
- N~ 558/93, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
solicitáildo ao Advogado Geral da Un'ião informações sobre competência do-rimnicípio para promover o lançamento
e a Cobrança de valores devidos pelo resultado da exploração de recursos minerais no respectivo território.
- N' 559193, de autori-ª do Senador Cid Sabóia de
Càrvalho. solicitando a transcrição, noS Anais-do Senado,
do artigo Castelo, Martins e Sobral Pinto. publicado no
jornal O Povo, de Fortaleza, na edição de 9 de junho de
1993.
---- N? 560/93, de autoria do_ Senador Albano Franco,
solicitando que seja consi~erada como licença a!J,torizada
o período de 12 a 16 do corrente mês. Aprovado.
- N? 561/93, de autoria do Senador Carlos Patrocínio,
solicitando que seja considerada como· licença autorizada
o período de 13, 14, 20, 21, 24,28 e 31 de maio do corrente.
Aprovado.
- N~ 562/93, Qe au_toria do Senador Carlo_s Patrocínio,
solicitando que seja considerada como licença au_torizada
o período de 1, 2, 3 e 4 de junho do corrente._ Aprovado.
- N• 563/93, de autoria do Senador Onofre Quirum,
solicitando licença autorizada os dias 3, 7, 10, 11, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 28 e 31 de maio última. Aprovado.
1.3 ~ORDEM DOO OlA

Projeto de Resolução n? 46, de 199:5, que· autonza
o .Governo dO J;stado Qo ~aranhão a cçmtr~tar _p~eração
crédito juitfu à Fininciadora de EstudoS e l?rÜJei_QS_ ~
FINEP, no valor de dezenove bilhões, setecentos e se-tenta
_e seis milhÕes, oitocentos_e-qm\tro mil, trezeriiós e~ dezoito
ctuze:íros e cínqüenta e t{êS centavo-s, pára-financiamento
do Proj_eto Programa de Consolidação dp Sistema RodoR
viário do Maranhão. Extinção da urgência, nos _termos
do Requerimento n? 564/93, lido e aprovado nesta oportunidade, tendo usado da palavra o Senador Bello Parga.
·Requerimento n9 968, de 1992, do Senador Marcó
Maciel, solicitando a in~lusão e~ Ordem do Dia do Projeto
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de Lei do Senado no 2, de 1992, de_s_ua autoria, que altera

Convocação de ses_são extraordinária a realizar-se ho-

a redação da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
que "dispõe sobre os estágios de estudantes de estabele-

je, às 18 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

cimentos de ensino médio _ou superior". Aprovado. ·

Proposta de Emenda à ConstitUição n~ 9, de 1991,
que estabelece a coincidência de -eleições para Presidente
e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado Federal, a partir do ano 2.000, e para Governador e Vice-Governador, Deputado Estadual e Dlstrital, Prefeito, V icePrefeito e Vereador, a partir de 1998. Votação adiada para
exame da ComiSsãO de Constituição, Justiça e Cidadania,
nos termos do Requerimento n9 566/93, lido e aprovado
nesta oportunidade, tendo usado da palavra os Srs. Ruy
Bacelar, Cid Sabóia de Carvalho e Chagas Rodrigues.

Proposta de Emenda à Constituição n' 17, de 1991,
que dá nova redação ao inciso II do art. 40 da Constituição
Federal. Votação adiada por falta de quorum, tendo usado
da palavra o Sr. Eduardo Suplicy.

1.4-ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 113' SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE
1993
.

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1-- Requerimento

N' 567193, de urgência para o Projeto de Resoluçã.o

n~ 44/93, que dispõe, com -base no arC_52, ~ncisos_ V e

VII, da Constituição Federal, sobre as operações de financrãJTieiif6-éX:te_rno com recursoS orçã.IDenfári_oS .da -u niãQ, -· -

2.2.2- Comunicação da :Presil:t"ê~cia ·1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
Recebimento do _Ofício n' S/57, de 1993 (n' 57193,
na
origem),
do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
SENADOR NEY MARANHÃO - Posse do pintor
- encaminhando cópia do acórdão pro[erido por aquela CorJoão Câmara no Conselho Nacional de Cultura..
te, nos autos do Recurso Extraordinário n" 140.887-1.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como LíderNota de autoria do Senador Amir Lando, intitulada "Em
2.3- ORDEM DO DIA
respeito à verdade .. , de esclarecimentos sobre a CPI da
Privatização.
-Projeto de Resolução n" 46/93, que autoriza o Governo
do EStado do Maranhão a contratar operação de crédito-SENADOR MARCO MACIEL, como Líder- Ape:
junto à Financiadora de Estudos e Projetes - FINEP,
lo em favor da retomada das obras da Ferrovia Transnorno valor de dezenove bilhões, setecentos e setenta e seis
destina.
milhões, oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros- e cinqüe-ilta e três Centavos, para finailciaínento do
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Processo inProjeto Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário
flacionário. Programa de Garantia -de Renda Mínima.
do--Marã.nhão. Votação adiada piTa -n~exame ·da Coinissâo
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Escassez de re·
de Assuntos Económicos, nos termos do Requerimento
cursos_ para o Ministério -da Cultura.
n' 568/93 ..
SENADOR EDUARDO SUPLICY, pela ordemRedação final do Projeto de Lei da Câmara- n' 7193
Ameaças de morte sofridas. pelo Deputado Hélio Bicudo
(n93.067/92, na Casã~de origem), de iniciativa do MiniStério
em virtude de aprovação de projetas de sua autoria que
Público da União, que cria cargos de Procurador do Traba~
versam sobre desmilitarização da polícia e julgamento pela
lho de 2~ Categoria e· dá otttras providências. Aprovada.
justiça comum de crimes cometidos por policiais militares.
À sanção.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Aumento
das relações internacionãiS -como -rorma- de se aprimorar
2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
o crescimento
RequerimentO n9 567/93, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Falecimento do Deputado José Bandeira de Medeiros.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesSENADOR FRANCISCO ROI.:LENfBERG - Resão
. soltados da participação de S. Ex• no SimpOSio-Interparlamentar "O Parlamento: Guardião dos Dirf:ltós-Humanos",
2.4- ENCERRAMENTO
realizado em Budapeste.
3- ATOS DO PRESIDENTE
1.3.2- Comunicação da Presidência
W 314/93 (republicação) e 350 a 352; de 1993

Término do prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resol.ução n 9 44/93, sendo que ao mesmo foram
oferecidas seis emendas.
Convocação de sessão conjunta a realizai-se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa.

4- MESA DIRETQRA

:

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 112a Sessão, em 9 de junho de 1993

"

.

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Càrlos Patrocínio e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargo _ Albano Franco _ Alfredo Carnp~s _ Aluízio
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni
V eras _ Carlos Patrocinio _ Chagas Rodrigues _.Cid Saboia de

CarValho __ Dario Pereira _ Elcic Álvares _ Epitácío Cafeteú-a _
Francisco Rollemberg _ Garibald) Alves Filho _ Gerson Cama~ _
Guilherme Palmeira _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva.... lrapuan
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _ João França _
Josaphat Marinho_ Josê Paulo Bisol_J.osê Richa _.José Sarney _
Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ Magno __ Bacelar _ Márcio
Lacerda _ Marco Maciel _ Marl'!lce Pinto _ Ma~ro ~_enevides _
Meira Filho _ Mois~s Abrão _ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _
Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Renaldo.
Aragão _ Ronan Tito_ Ruy Bacelar_ V almir Carnpelo.

N"' 203/93, de 8 ·do corrente, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n""
69, de.1992 (n' 2.204/91, naquela Casa), "que dispõe sobre
a constituiÇão e o regirrie tnõutário dos Yundos de Investi:metftos Imobiliário e dá outras providências", cOtri rejeiçãó
âos dispositivos que menCiona.
(Projetas enviados à sanção em 8~6-93).
Encaminhando à-i'eviSãO-ao Senado Federal autó-:grafos das-seguintes matérias:
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1991
(N<:> 3_.288/92, naquela Casa)

Que ''dá nova redaçãoao § 49do art.159 do Código
Penal".
Dê-se ao § do art. 159, do Código Penal, do art. 19 do
Projeto, a seguinte redação:
"Art. 1"' ·················~···-·······"""''-···--·~~ ..~-·--···
Art. 159. • • ••• •••••••• • •••u.•• • •••·•-•
••_••••

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Si". 1'? Secretário prOCederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

-~••

· ·····§-·49····s~-~-~ri~;é·~~~~túii~~xrt-tóitt~·;;~;::;-~~~ ·
corrente que denunciá-lo à autoridade, facilitando a
libertação_ çlç ,seqüestrado, terá sua pena reduzida de
um a dois terÇos." _

EXPEDIENTE

(A Comissão de Constjt_uiç4o, J_ustiça e Ç~dadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 108. DE 1993

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
,

_

'

"

• '

• -! ~ • , l : ,.:. '- ~ I .

_
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·-·~----· ··~
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.-· --•

-
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-

•• '"
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• :- •• -
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te.-~_.

N? 176/93, de 3 -do corrente, do Ministro de Minas e
.....·. lN;3.495/~3, naç~ci~,ot:i~e.l!i
Energ[ã~_,épCJtminhãilcl9 i~fQrmaç_ões sobíe os quesitos cons· _(De_ irliciafiVa -do_ ~-~sid~l}~.~ -?~ Rê:fyli~Ça/ ~, ~.
tantes 4o_ Requerimento n_<:> 2?2, ele 1993 ,_ de_autoria do _Senador
· Dispõe sobre a composição e· a esttutllrà d'o Co"lltelbo
GilberlO.Miranda;
'
'
Nacional de ln(orllliltíca"e Au!omaÇão':..,::tcOJIIIN., e
N~ 367, 368.e.381/393,c.de 4 do co_qente, do Ministro
·
dá outras ~rovidências.
da Fazenda, encaniinhando informações sobre os quesitos contantes dus Requerimentos n 9$ 299, 300 e 343, -de í993, de
CongreSSC! ~a~on~l d~cr~ta~.'i -.-.A::~·\ r.....
autoria dos S.ê.Ii:fdores Ed~u~r4o Suplicy -e Ney Suassuna; e Art. V O Conselho Nacional .Oe. Informáfica e Auto9
N 645/9.3, -de 7 do corrente, do Ministro-Chefe da-Secre- _ mação - ·coNIN, órgão da estrutura básica do Ministério
taria de Planejamento, Orçamento _e Coordenação da Presida Ciência e Tecnologia-, é compOsto pelos segU.intés membros:
dênc~a da República, encamill~amento ilfformações_ soPre o.s.
!-.Representantes do~ Poder ExecUUVo: - -~ quesitos constantes do Requenmento n<? 297, de 1993, de autoa) SecretáriOS-ExéC-utivós do Ministério da_ Ciência e Tecria do Senador Gilberto Miranda.
nologia, do Ministério da Educação e do De$porto, do Ministério-da Fazenda, do Ministério da justiça, do Ministério das
As informações foram encaminhadas, em cópias 1
Comunicações, do Ministério da Indústria, do Comércio e
aos Requerimentos.
do Turismo; do Ministério da Integr~ção Re"giônal ~..lla Secre_qs Ri!queriiiientoS-vão_ ao arquivo.
taria do Planejàmento, Orçamen~o e C9orQ.en~~o dª-, P~e~idência da República;
·
'- '~"- ' 1 :
OFÍCfÓS DO i>RIMEiit() SECRETÁRIO
b) Secretário-Gera! do Minist~ri9 das R,ela&ões.Ext.,ripDA CÂMARA DOS DEPUTADOS
res;
c) um representante indicado pelos três MinistériOs: do
N~' 202193, de 8 do corrente, c-omunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ap_Projeto _ele Lei da n9 Câmara
Exército, da Marinha e _da Aeronáutica;
- d) Secretlrios-Adjuiltos da Secretãria de Assuntos estra50, de 1992 (n' 4.6211390, naquela Casa), "que dispõe sobre
tégico_s e da Secretaria da AdminíS_trãçãõ F'eãeral, tià Pr~~
a criação. de _E~çpJa~ Té_cnjça$_ e~Agtqtécqicas Federais e dá
outias proVitlêriCúls"•f; ·e - · ·"'' ' · - · · dência da República;

;} ·;,;-;.,"
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II- Doze representantes nãowgovernamentais de livre
escolha e nomeação do Presidente da República. escolhidos

mediante indicação de associações nacionais representativas,
sendo:
_
a) dois representantes dos produtores de bens e serviços
de informática e de automação;
b) um representante dos produtores de computador;
c) três representantes dos usuários dos bens __e__serviço_s
de informática;
d) três representantes dos trabalhadores do setor;
e) três representantes_ da comunida,de_çj_entífiC<;l_ e tecnológica. § 1~ O mandato dos membros do Conselho, em qualquer hipótese, extinguir-se-á com o mandato _d_o_ Pre_siçlente
da República que os nomear.
--§ 29 Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, a duração do mandato de memb_ros não-governamentais do Conselho será de três anos.
Art. 2~ O Conin será presidido pelo Secretário-Executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que coordenará
os trabalhos do Colegiada, cabendo à Secretaria de Política
e Automação prestar-lhe apOio técníco e administúttiVo.- .
Art. 3"' Esta l_ef entra em vigor nã data de sua publicação.
.
Art. 49 Revogam-se as disposições--em contrário.

MENSAGEM N• 6, DE JANEIRO DE 1993
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Dentro dessa nova conjuntura para o setor, o Conin não
só teve mantidas as competências previstas na Lei n~ 7 .232,
de 1984, como lhe foram acrescidas novas competências legais.
Entretanto, o art. 13 do projeto que foi convertido na
Lei n\' 8.248, de 1991, o qual pretendia definir a nova compo-

sição do Conin, fOi vetado pelo Excelentíssimo Senhor PresG
dente da República, bem como revogados, pela mesma lei,
os dispositivos que davam sustentação à compPsição anterior
do Colegiada.
'
Dessa forma, a partir da sanção da Lei n9 8.248, de 1991,
ainda que a existência do Conin estivesse assegurada pelo
arf. 11 da Lei n' 8.028, de 1990, o Conselho não tinha composição, fatO que impossibilito~;~- sua atuáção desde então.
-- À luz do que precede, o Conin desde outubro de 1991
nãO se reúne, d'eixando, conseqüentemente, de exercer competências legais de fundamental importância para a implantação e acompanhamento da política de informática no País.
Além disso, a transição do setor de informática para a
nova fase vem sendo prejudicada, em vista da lacuna existente
com a falta de composição do Conin, pois dele também dependem a instrumentação e operaCionalização dos instrumentos
de estímulos ao se to r que substituirão os mecanismos de prote.ção ao mercado, vigentes na politica anterior.
-- Urge, portàOto; que seja n.~gularizada a situação, pela
qual tomo a liberdade de apresentar a Vossa Excelência o
anexo anteprojeto de lei, dispondo sobre a composição e funcionamento ·do Conin, solicitando seu encaminhamento ao
-Congresso Nacional, em caráter de urgência, nos termos do
§ 1 do art. 64 da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que o referido anteprojeto de lei resgata
o princípiO de representação parifária- entfe- o Govefnõ e a
sociedade civil, contrariamente à legislação anterior sobre a
matéria, assim como confere a representatividade e funcioriaiidade necessárias para que o Conin possa satisfatoriàmente
desempenhar suas novas atribuições legais.
Respeitosamente, -José Israel Vargas, Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.
<:>

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art,_61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas ExcelênciaS, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Minis.trQ_ .Q.e _Estado__ da
Ciência e Tecnologia, o texto do projeto de lei que "Dispõe
sobre a composição e a estrutura do Conselho. Nacional de
Informática e Automação - CONIN, e dá outras providências".

Brasília, 6 de janeiro de 1993. -Itamar Franco.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS D_O MINISTÉRIO
DA Cià<CIA E TECNOLOGIA, N' 006/92, DE28 DE
EXPOSIÇÃO DE.MOTIVOS W006/92, DE 28 DE DEZEMDEZEMBRO DE 1992
BRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
1. Síntese do problema ou da situação que reclama proDA CI~NCIA E TECNOLOGIA_
vidências:
O Conselho Nacional de Informática e Automação Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da RepUblica, no
CONIN, tem competências definidas no art. 79 da Lei ·n"'
exercício do cargo de Presidente da República,
7232/84 e Leis n~ 8.244 e 8.248, de 1991. Sua composição
O Conselho Nacional de Informática e Automação - foi vetada quando da sanção da Lei n9 8.248/91, assim comOCONIN foi criado pela Lei n•' 7.232,~ de 29 de outubro de
revogados os dispositivos legais que davam sustentação à com1984, para assessorar o Presidente da República na formulação
posição anterior (art. 69 da Lei n~ 7.232/84, modificado pelo
da Política Nacional de Informática e Automação, além de
art. 39 da Lei n' 8.028/90). O funcionamento do Conin é
outras competências previstas no art. 7~ da mencionada lei.
impOrtante na condução da Política de Informática.
A partir de 1990, com o novo Governo, procedeu-se a
2. Soluções e proVidências contidas na medida proposta:
uma profunda alteração na política de informática, no sentido
Define os representanteS-do Poder Executivo em número
de adequá-la às diretrizes da política industrial e de comércio
de 12 e dos representantes de entidades não governamentais
exterior, por íneio da revisão na legislação para o setor. _
de âmbito nacional em número de 12, de livre escolha e nomeaAssim, com a sanção das Leis n' 8.244, de 1991 (que
ção do Senhor Presidente da República. A Presidência do
aprovou o II Plano NaCional de Informática e Automação),
Conselho cabe ao Secretário ExecutiVo 9o MinlSlério_da Ciêne n"' 8.248, de 1991 (que dispõe sobre a capacitação e competicia e Tecnologia.
tividade do setor de informática e automação), consolidou-se
3. Alternativas existentes às medidas propostas:
a abertura na área de informática, !:oubstituindo-se a política
Não há, uma vez que o projeto de Lei n' 1.792, de 1991
outrOra· centrada na proteção _do mercado por uma política
que dá nova redação ao caput do art. 69 , da Lei n~ 7.232/84
ativa de estímulo, baseada em instrumentos de apoio do des_entornou-se ineficaz com a revogação_ do artigo referenciado,
volvimento da indústria de informática no País.
pela Lei n' 8.248/91.
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4. Custos:
Não implica em despesas uma vez -que cabe ao MCT
dar apoio técnico e administrativo ao Cor'lifi"(item. I, art. 14,
Lei n' 8.248191).
5. Razões que justificam a urgêrida:
Exercício pelo Conin de -co-mpetência legais de funda~
mental importância para a implementação e acompanhamento
da política de inforrnáti~ no Pãís. _ _____ _
6. Impacto sobre o meio ambiente:
Não se aplica.
7. Síntese- do parecer do órgão jurídico:
Na elaboração da minuta de projeto de lei, os quesitos
do Anexo I, do Decreto n' 468, de 6 de março de 1992,
foram observados.
O texto da minuta não infringe djSpÓSitívos legais existen~
tes pelo que somos de parecer pelo seu encaminhamento à
apreciação superior.
M!NISTÉRIÓ DA C!l:.NCIA E TECNOLOGIA
CONSULTORIA JURÍDICA
·_· _ ·- . .
. PARECER CÓNJUR N' 283,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992
Minuta de projeto de lei dispondo sobre a· composição
e funcionaniento do Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN
. _
·
O Conselho Nacional de Informática e Automação CON!N, foi criado pela Lei n' 7 .232, de 29 de outubro de
1984, e teve sua composição definida pelo art. 69 da mesma
Lei.
Suas competências estão explicitadas no art. 7" da Lei
n' 7.232, de 1984, bem como nas Leis n' 8.244, de 1991,
desempenhando papel relevante na formulação e aplicaçãO
da política de informática.
_
,
O árt. 39 da Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990, que
dispunha sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios, deu nova redação ao art. 6~ da Lei n 9 7 .2,J2,
de 1994, alterando a composição do Conio_.
Posteriormente, a Lei n~ 8.248, de 1991, que dispõe sobre
a capacitação e competitividade do setor de informática e
automaçãO, no" seu artigo 17, revogou o-art. 69 e seus parágrafos, da Lei n' 7.232, de~984.
_-_ ·
O artigo 13 do projeto que foi convertido na Lei n~' 8.248,
de 1991, o qúal pretendia definii a nOva composição do Conin,
foi vetado pelo Excelentíssimo Sen_hor Presidente da República. que o considerou inconstitucional e contrário ao interesse público, pelos motivos que expôs:
"De acordo com o art. 61, parágrafo primeiro,
inciso II, alínea e, da ConstituiÇãõ Federal, são de iniciatiVa privá.tiva do Presidente da República as leis que
disponham sobre a criação e estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da admin.i~tr<,tção pública.
A alteração, por iniciativa dq_Legislativo, da composição do Conin, órgãb não mencionado no projeto
Originalmente enviado ao Executivo, pad~ce de vício
de iniêiativa,-sendo, portanto, incortstituciónal.
Além disso2 existem iilconVenfeiftes na estrutura
proposta:
a) o Conin t_orna-se_ um órgão- paritál_:io, _com osrepresentantes governamentais perdendo a mãíOria que
atualmente detêm;
b) o Colegiado ficou Com número _muito grande
de membros, sendo de hierarquia elevada os mem~ros
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governamentais (MinistrOs e Secretários de Governo),·
o que dificulta sua operacionalização e fuildonamellto;
c) o Secretário de Ciência· e Tecnologia, quando
funciona como Presidente do Conin, assume status de
Ministro de Estado.
o-veto a este artigo, por motivo de illCOfiSütucionalidade quanto de incompatibilidade com o interesse
público, não coloca em risco __a exis~ê_ncia do Conin,
que se encontra- prevista rio art. 11 da Lei n~' 8.028,
de 12 de abril de 1990."
Assim, a ·partir da -SariÇão da Lei n9 8.248, de 1991~ fõrâm
revogados os dispositivos legais que davam sustentação à com_posição anterior (art. 69 da Lei n~' 7.232, de 1984, modificado
pelo art. 39 da Lei n" 8.028, de 1990), assim como vetado
o artigo que propunha nova estrutura do Coniri "(árt. 13 do
projeto convertido na Lei n" 8.248, de 1991). Dessa forma,
--apesar da existência -do Coriin estar assegurãda à época pelo
art. 11 da Lei n• 8.028, ·de 1990, o Conselho licou desde
então sem_ composição.
Cabe salientar que coro a sanção_ de~: L~j ~9 .8-+44, de
1991 (que aprovou o II Plano Nacional de Informática e Automoção), e n' 8.248; de 1991 (que dispõe sobre a capacitação
e competitividade do setor de infõiffiáiiCâ. e- autómoção) Lconsolidou-se a abertura no setor, substituindo-se a polí~ca ou~ro
ra centrada na proteção do mercado, por uma política ativa
de estímulos, baseada em instrumentos_de_apoio ao desenvolvimento da indústria de informática no País.
Observa-se que dentro desSa nova cOnjuntura para ó setOr, o Conin, não só teve mantidas as competências- previstas
na Lei n~' 7.232, de 1984, como lhe foram a~re_scidas_ competências adicionais, pelos -tlo\o'OS diplomas legais disciplinadores
da política de informática no Brasil.
Não obstante, à luz do exposto, desde outubro de 1991,
o Conin não se reune, deixando, conseqüentemente de exercer
competências legais de fundamental importância -para a implementação e acompanhamento da política de informática _no
País, tais como:
1 Exercíéio das competências previstaS no arr. 7 9 da Lei
n' 7.232, de 29-10-84, destacando-se:
assessora:rn_ento na formulação da política-nacional de iilforütâtlca (inciso- I);
b) .apreciação da concessão de benefícios fiscais·, financeiros ou de qualquer outra natureza por parte de órgãos
e e!itfâades, no âmbito do Governo Federal, voltados para
-o seto r de informática (inciso VI);
c) apreciação dos projetas de tratados~ acordos, convênios e compromissos internacionais de qualquer naturez-a;·no
que se refiram ao setor de infOqnátíca (inciso IX);
d) compatibilização da Política Nacional de informática
com as políticas relacionadas ao desenvolvimento regional ·
ou setorial. que afetem o setor_ ·de inforinátíca (incisos VI
e VIl):
e) regulamentação da prestação de serviços técnicos de
informática (inciso Vlll) e estabel~cimento de normas para
o-controle do fluXo de dados transfronteiras e pa~a a con~e~ão
de canais e meios de transmissão de dados para a ligação
a bancos de dados e redes no exterior (inciS~ X);
f) elaboração de proposta de lei específica sobre a estruturaÇão, a elãhoração de bancos <le dados (Parágrafo 2!', art.
3');
g) decisão, em grau de recurso, das.,questões decorrentes
das. decisões do MCT (inciso XIII);
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h) regulamentação dos benefícios instituídos pela Lei n"'
8.248, de 23-10-91 (inciso XV), destacando-se:
i) elaboração de proposta de regulament~ção dos bens
de informática, fabricados no País, que farão jUS, a partir
de 29-10-92, aos benefícios de que trata a Lei n' 8.191, de
11-6-91 (isenção de !PI e depreciação acelerada)- Art. 4•;
j) apreciação de proposta de regulamentação dos artigos
3" (preferência nas compras governamentais), 29 e 11 (contrapartida das empreSàs nacionais e estrangeiras à fruição dos
benefícios instituídos pela Lei n' 8.248/91), 5' (prioridade às
empresas brasileiras de capital nacional nos financeiroS diretos
e indiretos), 6"' (dedução por parte das empresas produtoras
de bens e serviços de informática do Imposto de Renda com
as despesas realizadas em pesquisa e .desenvolvimento);
II- análise, em conjunto com o Ministério da Indústria,
Comércio e Turismo, dos ajustes necessários nas posições
tarifárias e nas alíquo_tas correspupdentes, para a impOrtação
dos produtos de inforlnáffca·-, confoi'me prevê a Lei-Jl<? 8.244,
de 16-10-91.
III -apoio ao Fórum de Acompanhamento do II Plano
Nacional de Informática -e AUtomação, criado na Comissão
de Ciência, Tecnologia,_ ComunicaÇãO e Informática da Câma~
ra dos Deputados, ~a avaliação da execução do II Plano Nacional de Informática e Automação - PLANIN, conforme prevê
a Lei n• 8.244, de 16-10-91. ··· ·
···
· -· Dessa forma, a transição do se to r de informática para
a nova fase vem sendo prejudicada, em vista da lacuna exis~ente com a falta de composição do Conin, pois dele também
dependem a instrumentação e a operacion8Jização dos mecanismos de apoio que substituirãO _os meCanisritos de proteção
do mercado, vigentes na polítiCa anterior.
• Cabe salientar que a matéria foi submetida a exame da
Consultaria-Geral da República, a qual se posicionou demonstrando que a composição do Conin é matéria reServada à
lei, não sendo possível defini~la por decreto.
Pr:oposição nesse sentido foi elaborada pela então Secret';Uia de Ciência e Tecnologia, em maio de 1992, tratando-se_
pois de anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Congresso
Nacional, a qual não resultou em concretízação. Continuou
pois o Conin sem uma definição legal para sua composição.
Vrge, portanto, que seja regularizada a situação.
A luz do, exposto, sugere-se o encaminhamento ao Congresso Nacional de anteprojeto de lei, dispondo sobre a composição e funcionamento do Conin, bem como recomenda-se
que sua tramitação se faça em regime dé urgência, nos termos
do_§ I' do artigo 64 da Constituição Federal.
Ressalto, finalmente, que na proposta agora apresentada,
o Conin toma-se um órgão paritário, assegurando a participação proporcional entre os representantes governamentais
e a sociedade civil.
O texto da minuta não infiinge dispositivoS legais existentes, tendo sido observados os quesitos do anexo I do Decretoo• 468, de 6 de março de 1992, pelo que somo~1 de parecer
pelo·seu encaminhamento à consideração superiOr.- Fábio
GUilherme Vogel, Consultor Jurídico do Ministérió da Ciência
·
e Tecnologia.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE Í984
Dispõe sobre â Polfllca Nacional de Informállca
e dá outras providências.
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Art. 79 ·Compete ao Conselho Nacional de Informática
e AJ,J.tomação: ~
I - assessorar o Presidente da República na formulação
da Política Nacional de Informática;
II -propor, a cada 3 (três) anos, ao Presídente da República o Ph~.no Nacional de Informática e Automação, a ser
aprovado e anualmente avaliado pelo Congresso Nacional,
·
e supervisionar sua execução;
III -estabelecer, de acordo com o disciplinado no Plano
Nacional de Informática e AutOmação~ (Vetado) resoluções
específicas de procedimentos a serem__ seguidas pelos órgãos
da Administração Federal;
IV- acompanhar continuamente a estrita observância
destas normas;
V- opinar, previamente, sobre a criação e reformulação
de órgãos e entidades, no âmbito do Governo Federal, voltados para o setor de informática;
·
VI- opinar sobre a concessão de benefícios fiscais, fina,ncei:ros ou de qualquer outra natureza por parte de órgãos
e entidades da Administração Federal a projetas do setor
-de informática;
VII- estabelecer critérios para a compatibilização da
política de desenvolvimento regional ou_ setorial, que afetem
o setor de informática, com os objetivos e os priilcfpfos estabelecidos nesta Lei, bem como medid_as destinadas a promover
a desconcentração económica regional;
VII.! -estabelecer normas e padrões para homologaç-ão
dos bens e serviços de informática e para a emissão dos correspondentes certificados. ouvidos previamente os órgãos técnicos_ que couber;
IX- conhecer dos projetas de tratados, acordos; convê:nio~ e· ~ompromissos internacionais de qualquer natureza·, no
__ .
que se refiram ao setor de informátiC;a;
X - estabelecer norma~ :Para o controle do fluxu de dados
transfronteiras e para a concessão de canais e meios de tr.ansniissão de dados para ligação e banco de dados e redes no
. exterior (Vetado);
_ XI-:- estabelecer medidas visando à prestação, pelo Estado, do aOequado resguardo dos direitos individuais e públicos
no que diz respeito aos efeitos da -informatização da sociedade,
obedecido o prescrito no artigo 40;
XII- prOnunciarse sobre currículos míniriios para formação profissional e-defi~
nição das carreiras a serem adotadas, relativamente às atividades de informática, pelos órgãos e entidades da Admlnistiação
Federal, Direta e Indireta, e fundações sob supervisão ministerial;
,
_
· XIII- decidir, em grau de reCurso. as questões decorrentes das decisões da Secretaria Especial de Informática;
XIV- opinar sobre as condições básicas dos atos ou
contratos (Vetado) relativos às atividades de ip.formáti.ca;
XV- propor ao Presidente da República o encaminhamento ao Congresso Nacional das medidas legislativas_complementares necessárias à execuçãO da Política Nacional de Informática; e
XVI -em conformidade com o Plano Nacional de Informática e. Automação, criar Centros de Pesquisa e Tecnologia
e de Informática, em qualquer parte do_ Território Nacional
e no ç5ctt!rior.
LEI N• 8.244, DE 16 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre o II Plano Naéional de Informática
e Automação - PLANIN.

...........................................................-...................... .
············."P"••····--···················· ..··········--·······-···· .. ··--· .. ···
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LEI N' 8.248, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe sobre a capacitação e competitividade do
setor de informática e automação e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte-lei:
Art. 1• Para os efeitos desta Lei e da Lei n• 7.232, de
29 de outubro de 1984, considera-se como empresa brasileira

de capital nacional a pessoa jurídica ConSfituída e com sede
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com níveis de valor agregado local compatíveis com as características de cada produto, serão estendidos pelo prazo de sete
anos, a partir de 29 de outubro de_ 19_92, os benefícios de
·que trata a Lei n• 8.191, de 11 de junho de 1991.
Parágrafo único. A relação dos bens de que trata este
artigo será definida pelo Poder Executivo, por propostã do
CONIN, terrdo eomo critério, além do valor agregado local,
indicadores de capacitação tecnológica, preço, qualidade e
competitividade internacional.

Art. 59 As empresas brasileiras de capital nacional prono Brasil, cujo controle efetivo esteja; em caráter permanerife,
dutoras de bens de serviços de informática-e automação-terão
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciprioridade nos financiamentoS diretos concedidos por institui-:
liadas e residentes no País ou de entidade de direito público
ções fin.ariceiras federais oti, nos indir~tos, através de repasse
interno.
de func!os admi~i~trados por aquelas instituições, -para custeio
§ 1"' Entende-se por controle efetíVo da empresa, a titudos investimentos em ativo fixO~ ampliação e modernização
laridade direta ou indireta de, no mínimo, 51% (cinqüenta
industrial.
e um por cento) do capital com direito efetivo de voto, e
Ait. -6» As empresas que tenham como finalidade, única
o exercício, de fato e de direito, do poder de_cisório para
ou
principal,
a produção de bens e serviços de informática
gerir suas atividades, inclusive as de natureza tecnol<?gica.
no País deduzirão, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
§ 2• (Vetado.)
· ·
.
do ImpOsto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza
§ 3» As ações com direito a voto ou a -dividendos fixos
devido, o valor devidamente comprovado das despes·as realizaou mínimos guardarão a forma nominativa.
das no País, em atividades de pesquisa e desenvolviniento
§ 49 Na hipótese em que o sócib-·nacional perder o efetivo controle de empresa que esteja usufi'\üildo os_ benefíciOs - diretarnente ou_ em convênio GOm outras empresas, centros
ou institutos de pesquisa ou_ entidades brasileiras de ensino,
estabelecidos nesta Lei para empresa brasileira de capital nacional, o direito aos benefíCios fica autOiriaficamente suspenso, - oficiais ou reconhecidas.
Art. 7" As pessoas jurídicas poderão deduzir até 1%
sem prejuízo do ressarcimento de benefíciOs -que- Vierem a
(um por cento) do lmposto de Renda devido, desde que apliser indevidamente usufruídos.
quem diretameilte, até o Vencimento da cotâ única OU- da
Art. 29 As empresas produtoras ·de bens e serviços de
última cota do imposto, igual importância em açõc!S novas.
informática no País e que não preencham os requisitos do
irialienáveis pelo prazo de dois anos de empresas brasileiras
art. 1" deverão, anualmente, para usufruírem dos benefícios
de capital nacional de direitO privado que tenham como ativiinstituídos por esta Lei e que lhes sejam extensíveis, comprodade, única ou principal, a produção de bens e serviços de
var perante o Conselho Nacional de Informática e AUtOmação
informática, vedadas as aplicações em empresas de um mesmo
- CONIN, a realização das seguintes metas:
congelamento económico, ..
I - programa de efetiva capacitação do_ corpo técnico
·
Art. 89 São- isentas do I~posto sobre Produtos Indusda empresa nas tecnologias do produto e do processo de produção;
trializados - IPI, as compras ·âe máquinas, equipamentos,
II -program-aS de pesquisa e desenvolvimento, a serem
aparelhos e instrumentos produzidos no País, bem como suas
partes e peças de reposiçãO, acessórios, matérias-pri.mas e
realizados no País, conforme o estabelecido no art. 11; e
III -programas progressivos de exportação de bens e
produtos intermediários realizadas pelo Conselho Nacional
serviços de informática.
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e
Art. 3» Os órgãos e entidades da Administraçãq Pública
por entidades sem fins lucraticos ativas no fomeQtO, na COordeFederal, direta ou indíreta, as fundações instituídaS e mantidas
nação- ou na execu-ção de programas de pesquisa científica
ou de ensino devidamente credenciadas naquele Conselho.
pelo Poder Público e as demais_ organiZações sob o controle
direto ou indireto da União, darão preferência, ilas aquisições
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utide bens e serviços de informática e automação, nos termos
lização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializad.os
do §_2~ do art. 171 da ConstitUição Federal, aos produzidos
- IPI, a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na "industrialização· dos bens de
por empresas brasileiras de capital nacional, observada a seguinte ordem:
que trata este artigo.
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no- País; _ _ Art. C}> Na hipótese do não-cumprimento, por empresas
II - bens e serviços produzidos no Páis, com sigrlificatiVo - produtoras. d_e__be:ns e serviços d~ informática, das exigênCias
valor agregado local.
para gozo dos benefícios de que trata esta Lei, poderá ser
§ 19 Na hipótese da empresa brasileira de capital naciosuspensa a sua concessão, sem prejuízo do ressarcimentO dos
nal não vir a ser objeto desta preterência, dar-se-á aos bens
benefícioS anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos
e serviços fabricados no País preferênC:Jaemrelação ~os impor.:
de multas pecurliárias aplicáveis aos débitos fiScaiS !-eÜifivos
tados, observado o disposto no § 2~ deste artigo.
aos tributos da mesma natureza.
§ 2" Para o exercício desta preferência, levar-se-á em
Art. 10. OS incentiVOs fiscaiS-previstos nesta Lei, salvo
conta condições equivalentes de prazo de entrega, suporte
de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e espequando nela_especificado em contrário (art.. 4»), vigorarão
.
até o exe_rcíco de 199} e _entrarão ~m vigência !:1 partir da
cificação de desempenho e preço.
SUa pUblicaÇão, excetuados os constantes do seu art. 6» e aqueArt. 4" Para as empresas que cumprirem as eXigéncias
para o gozo de benefícios, definidos nesta Lei, e, somente
les· a serem usufruídos pelas empresas fabricantes de bens
e serviços de infonilática que não preencham os requisitos
para. os bens de informáti~ e autorD.aÇão fabricados no' Pafs,
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do art. 19 , cujas vigências ocorrerão-; respectivamente, ·a ·partir
de l'i' de janeiro de 1992 e 29 de outubro de 1992.

Parágrafo ilnico. (Vetado.) . .
.
Art. 11. Para fazer jUs aos benefícios previstos nesta
Lei, as empresas que tenham como finalidade a produção
de bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente,
no mínimo 5% (cinco por Cento) do seu faturamento bruto
no mercado interno decorrente da comercialização de bens
e serviços de informática (deduzidos os tributo_s correpondentes a tais comercializações), em atividades de pesquisa
e desenvolvimento a serem realizadas no País, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas.

Parágrafo único. No mínimo 2% (dois por cento) do
faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão
ser aplicados em convênio com centros ou institutos de p-esquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecjtlas.
Art. 12. Para os efeitos desta Lei não se considera como
atividade de pesquisa e desenvolvimento-a doação de bens
e serviços de informática~
Art. 13. · (Vetado.)
Art. 14. Compete à Secretaria de Ciência e TecnCIIUgi!l.
I - prestar apoio técniCo e adminstrative ao Conin;
I I - baixar, divulgar e fazer cumprir as resoluções do
COnin;
III -elaborar a proposta do Plan_o.N acional de Informática e _Automação, submetê-la ao Conin e executá-la na sua
área de competênCia;
IV- adotar as medidas necessárias à execução da Política Nacional de Informática; no que lhe couber;
V - analisar e de.cidir sobre os projetes de desenvolvimento e produção de bens de informática;
VI- manifestar-se, previamente, sobre as importações
de bens e serviços de informática. ---

Parágrafo único. A partir de 29 de outubro de 1992
cessam as competências da Secretaria de Ciência e Tecnologia
no que se refere à análise e decisão sobre os projetes de
desenvolvimento e produção de bens de inform,ática, bem
como a anuência prévia sobre_a_s importações de bens de serviços de informática, previstas nos incisos V e VI deste .artigo.
Art. 15. Na ocorrência de prática de comércio-desleal,
vedada nos acordos e convenções internacionaiS, õ Poder Executivo poderá, ad referendum do Congresso Nacional, adotar
restrições às importações de bens e serviços produzidos por
empresas do país infrator.
Art. 16. (Vetado.)
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coiltrário, especialmente
os arts. 6~ e seus §§ 8<? e incisos, 11 de seu parágiafo únicO,
12 e seus §§ 13, 14 e seu parágrafo único-, 15, 16, 18, 19
e 21 da Lei n<? 7.232, de 29 de outubro de 1984, o Decreto-Lei
n' 2.203, de 27 de dezembro de 1984, bem como, a partir
de 29 de outubro de 1992, os arts. 9• e 22 e seus §§ da Lei
n' 7 .232, de 29 de outubro de 198_4.
. . ,_ . _ .
Brasflia, 23 de outubro de 1991; 1709 da Ind_ependência
e 103• da República. --FERNANDO COLLOR- Jarbas
Passarinho - Marcflio Marques Moreira.
CONSTITUIÇÃO DA . .. __
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO IIJ
Das Leis
Art. 64. A disc'Ussão e votação dos projetes de lei de
iniêlátNa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara
dos Deputados.
- § 1'? O PreSidente da República Poderá solicitar urgência para apreciação de projetes de sua iniciativa.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 109, DE 1993
- (N• 3.602/93, na Casa de origem)
Modil'lca a Lei n• 8.629, de 25 de reverelro de1993,
que regulamenta dispositivos constitucionais relativos
à reforma agrária.
O Congresso Naciorial decreta:
_
Art. 1• Os incisos' I e II do § 3• do art. 6• da Lei n'
B-629, de 25 de fevereiro de 1993, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 6'?

.v·-·~···c~··~·····~·······"""············~·-··-·- ... -

.... ""§"":i;· ........................ ---·--·-----.
... ---....... -·
.. ..... ..... .... ................. .................._,__ .. ..
~---

~

~

-

__

-

~

I - as áreas plantadas com produtos vegetais, inclusive a~ pastagens;
I I - as áreas de pastagens nativas, observado o
índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo
Poder Exe_cutivo; ·
"
Art. 2• A Lei n' 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, renumerado;
os_d_emais;
''''"''''""'""'"'''"'"""''"'''''""""""''''-••"••••·~·-~H

"Art. 18. Os imóveis que tenham sido adquiridos por via judicial, para pagamento de dívida do
anterior proprietário devedor, e que estejam Sob o domínio temporário- do credor, não devem, no prazo máximo de dois anos, a contar da tradição do imóvel
ser objeto de desapropriação para fins de reforma agiá~
ria.
Parágrafo único. co-nsidera-se domínio -temporário, para efeitos desta lei, aquele em que o proprietário adquiriu o imóvel para o posterior venda e realização de capital para ressarcimento. de seu crédito junto
ao anterior proprietário devedor,"

-

.
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ao art. 17 da Lei n"' 8.629, de

25 de fevereiro de 1993, o seguinte parágrafo úriiCo:

"Art. 17. ~················-··· ..-·········~················
Parágrafo úníCO. A desapropriação de imóveis
rurais em cada grande região (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul) que não atenderem à função
social definida nesta lei obedecerá a uma ordem de
prioridade, segundo o Grau de Utilização da Terra
- GUT, de acordo com a seguinte escala:
I - imóveis cotri GUT entre o 0% e 20% {vinte
por cento);
II- imóveis com GUT superiOr a 20% (vinte pOr
cento) ejnferlor ou igual a 40% (quarenta por cento);
III - imóveis com GUT superior a 40% (quarenta
por cento) e inferior ou igual a 60% (sessenta por cento);
IV- imóveis com GUT supen-ot-a 60% (sessenta
por cento) e inferior ou igual a 80% (oitenta por cento)."
Art. 4"' Esta lei entra em vigor- na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇAV CITADA
LEI N' 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE l993
Dispõe sobre a regulamentação dos disp~itivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. }9 Esta lei regulamenta e_disciplina_disposições relativas à reforma agrária, previstas no Capítulo III, Título
VII, da ConstitúíÇão Federal.
art. 2"' A propriedade rural que não cumprir a função
social prevista no artigo 9° é possível de desapropriação, nos
termos desta lei, respeitados os dispositivos ·constitucionais.
§ }9 Compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de refomra agrária, o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social.
§ 29 Para fins deste artigo, fica a União, através do
órgão federal competente, autorizada a ingfessai no imóvel
de propriedade particular, para levantamento de dados e informações, com, prévia notifiCação.
Art. 3• (Vet.ado.)
§ I• (Vetado.)
§ 2'-(Vetado.)
Art. 49 Para os efeitOS--desta lei, conceituam-se:
I - Imóvel Rufai - o prédio rúStico de área contínua,
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa
se destinar à exploração ·agrlcola, pecuária, extrativa vegetal,
florestal ou agroindustrial;
I I - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área compreendida entre I (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;
b) (Vetado.)
c) (Vetado.)
III- Média Propriedade -o imóvel rural:
a) de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos
fiscais;
b) (Vetado.)

·

Parágrafo único. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de reforma a~ária a pequena- e a média propriedade
rural, desde que o seu proprietário lião possua outra propriedade rural.
-- - -- - - Art. 59 A desapropria-ção por interesse Sõcial, aplicável
ao imóvel rural que não cumpra sua função social, importa
prévia e justa indenizaçãã~em títulos da dívida agrária.
§ 19 As benfeitorias úteis- e··n:ecessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 29 O decreto que declarar o imóvel como de interesse
social, para fins de reforma agrária, autoriza á União a propor
ação de desapropriação.
§ 39 Os tftulos da dívida agrária, que conterão cláusula
assecuratória de preservação de seu valor real, serão resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão~ em percentual
proporcional ao prazo, observados os seguintes critérios:-·
I - do segundo ao quinto ano, quando emitidos para
indenização de imóveis com área inferior 40 (quarenta) módulos fiscais;
--II -do segundo ao décimo ano, quando emitidos para
indenização de imóvel com área acima de 40 (quarenta) até
(setenta) módulos fiscais;
i l l - do segundo ao· décimo quirito-ano, qUando emitidos
para indenização de imóvel com área acima de 70 (setenta)
até (cento e cinqüenta) módulos fiscais;
·
IV- do segundo ao vigésiino ano, quanUo emitidos para
indenização de imóvel com área superior a 150 (cento e cinqüenta) módulos fiscais.
Art. 69 --Considera-se propriedade produtiva aquela
que, explorada económica e racionalmente. atinge, simultaneamente, graus de utili.zação da terra e de eficiência na e_xploração ,_ segunqo índices}"~Xad~~ eelp ~rgão federal.competente.
§ 1"' O grau de utilização da terra, para efeito do caJ)ut
deste artigo,_ d<?verá se_r igual ou superior a 80% (oiteDtà por
cento), calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.
§ · 29 O gtau de eficiência -na exploração da terra deverá
ser igual ou superior a 100% (cem por cento), e será obtido
-de acordo com a seguinte sistemática:
I -para os produtos vegetais, divide~se a quantidade
colhida de cada produtos pelos respectivOs índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder ExecutivO, para cada Microrregião Homogênea;
II - para a exploração pecuária, divide-se o número total
. de Unidades Animais- UA do rebanho, pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo,
para cada Microrregião Homogénea;
III- a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos
-I e II deste artigo, dividida pela área efetivamente utilizada
-e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de efiCiência
na exploração.
§ 3~> Consideram-se efetivamente utilizadas;
I - as áreas plantadas com produtos vegetais;
I I - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado
o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder
Executivo;
'
__:_as áreas de explOráÇão extrativa vegetal Ou florestal,
observados os 1ndices de_,rendimento estabelecidos pelo órgão
competente do Poder ExecutiVo, para cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental;
IV- as áreas de exploração de florestas nativas, de acordo com o plã.llo de exploração e nas coildições estabelecidas
pelo órgão federal competente;
o
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V - as área~ sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes.
§ 4~> No caso de consórcio ou intercalação de culturas,

considera-se efetivamente utilizada a área total do consórcio
ou intercalação.
§ 5"' No caso de mais de um cultivo no ano, com um
ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado.
§ 6~> Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses produtos, com resUltado do cálculo previsto no incisO I do § 29
deste artigo.
--§ 7• Não poderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito
ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devi~
damente comprovados pelo órgão competente, deixar de apre~
sentar, no ano respectivo, os graus_de eficiência na exploração,
exigidos para a espécie.
§ 8~" São garantidos os incentivos fiscais referentes_ ao
Imposto Territorial Rural relacionados com os graus de utilização e de eficiência na exploração, conforme o disposto no
artigo 49 da Lei n• 4.504°', de 30 de novembro de 1964.
Art. 79 Não será passível de desapropriação, para fins
de reforma agrária, o imóvel que comprove estar sendo objeto
de implantação de projeto técnico que atenda aos seguintes
· - - -- -- -requisitos:
I - seja elaborado por profisSional legalmente habilitado
e identificado;
II- esteja cumprindo o cronograma físico-financeiro_originalmente previsto, não admitidas prorrogações dos prazos;
III- preveja que, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
da área total aproveitável do imóvel esteja efetiVãinente utilizada em, no máximo, 3 (três) anos para as culturas anuais
e 5 (cinco) anos para as culturas permanentes;
IV- haja sido registrado no órgão competente no mínimo 6 (seis) meses antes do decreto declaratório de interesse
social.
Parágrafo único.- Os prazos preVistos nO inciso ITI deste
artigo poderão ser prorrogados em até 50% (cinqüenta por
cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação
do órgão competente para fiscalização e tenha sua implantação
iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado_ de ~ua aprovação.
Art. 89 Ter-se-á coÕlo racional e adequado o aproveitamento de imóvel rural, quando esteja oficialmente destinado
à execução de atividades de pesquisa e experimentação que

objetivem o avanço tecnológico da ag_t:icultura.
Parágrafo único-. Para os fins deste a.rtigo s~ ser~o.consi
deradas as propriedades que tenham destmadas as ativtdades
de pesquisa, no mínüiio, 80% (oitenta por cento) da ár~a
total aproveitável do imóvel , sendo consubstanciadas ta1s
atividades em projeto;
.
I - adotado pelo Poder Público se pertencente a entidade de administra~o direta ou indireta, ou empresa sob seu
controle;
II- aprovado pelo Poder Público, se particular o imóv~l;
Art. 9" A função social é cumprida quando a pr.opr:edade rural atende, simultaneamente, segundo graus e cnténos
estabelecidos nesta lei, .os seguintes requisitos:
----~O
-I= aproveitamento racionaLe adequ-ado;
_. .
II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pres~rvação do meio ambientei
(1) Lcg. Fed. pág. 1.188; 1964, 1965, pág. 626.
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III- observância das disposições que regulam as relações
de trabalho;
IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprie·
tários e dos trabalhares.
§ 1" Considera-se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiéncia
na exploração especificados nos §§ 1" a 79 do artigo 6~" desta
lei.
§ 2~> Considera-se adequada a utilização dos recursos
naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitandO
a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial
produtivo da proprie-dade.
_ § _39 Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da
qualidade dos recursos ambientais na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde
e qualidade de vida das comunidades vizinhas.
§ 4" A observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas
e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições
que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais.
§ 5~" A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a terra,
observa as normas de segurança do trabalho e não provoca
conflitos e tensões sodas no imóvel.
§ 6• (Vetado.)
Art. 10. Para efeito dô que dispõe esta Lei, conSiderarD-se não aproveitáveis:
I - as áreas ocupadas por construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas a fins de produtivos, com es~ufas,
viveiros, sementeiras, tanques- de reprodução e criação de
peixes e-outros semelhantes;
_
II- as áreas c-omprovadamente imprestáveis para ·qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extrativa vegetal;
III- as áreas sob efetiva exploração mirieral;
IV -as áreas-de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à conservação
dos recursos naturais e' à preservação ·do meio ambiente._
Art. 11. Os parâmetros, índiCes e indicadores que informam o conceito -de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progress-o científicO
e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional,
pelo Ministério da A_gricult_ura e ReJorma Agrária ouvido
_o Conselho Nacional de Política Agrícola.
Art. 12. Considera-se justa a indenização _que permitaao desapropriado a reposição, em seu património, do valor
do bem que perdeu por interesse social.
§ 1, A indentificação do valor do bem a ser in~enizado __
será feita~ preferendalmerite, com base nas seguintes referências técnicas e mercadológicos,- entre outros usualmente empregados:
·
I - valor das benfeitorias úteis e neceSsárias, descontadas
a depreciação conforme o estado de conservação;
l i - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b} capacidade potencial- da -terr-a;- - ------------c) dimensão do imóvel.
§ z~ Os ditdoS n!ferentes ao preçO das benfeitorias e
do hectare da terra nua a serem idenizadas serão levantados
junto às PrefeituraS Municipais, 6.rgaos eSfaduais ericarregad~S
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de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 13. As terras rurais de domínio -da União, dosEstados e dos MunicípiOs ficam destinadas, preferencialmente,
à execução de planos de reforma agrária.
Parágrafo único. Excetuando-se reservas indígenas e os
parques, somente se admitirà-i existênCia de imóveis furais
de propriedade pública, com objetivos diversos dos previstOs
neste artigo, se o poder público os explorar direta ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstração e fomento de atividades relativas ao desenvolvimento da agricultura,
pecuária, preservação ecológica, área de segurança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequação socíal e
defesa nacional.
Art. 14. (Vetado.)
Art. 15. (Vetado.) _
Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão ex:jjropriante, dentto do prazo de 3 (três) anos, contadas da data
de registro do título translativo de domínio, destinará a respectiva área aos beneficiários da reforma agrária admitindo~se
para tanto formas de exploração individual, condominial, couperativa, associti va ou miSta~
Art. 17.- O assentamento de trabalhadores rurais devefá sei- efetuado em terras economicamente úteis, de preferência na região por eles habitada.
Parágrafo único. (Vatado.)
.
. .
..
Art. 18. A distribuição de imóveis ruraiS pelã-reforni.a
agrária far-se-á através de títulos de domínio ou de.concessão
_
de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo único. _,0 órgão federal competente manterá
atualizado cadastro de área çiesapropriados e _de beneficiãrios
da reforma agrária.Art. 19. O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homens ou à mulher, ou ambos, independentemente de estado_civil, observada a seguinte ordem preferencial:
I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel;
II --aos que trabalham no imóvel desapropriado com
posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários;
III - aos que trabalham como posseiros, assalariados,
parceiros ou arrendatáriOs, em outros imóveis;
·IV --aos agricultores cujas propriedades não alcancem
a dimensão da propriedade familiar;
· V - aos agricultotes cujas propriedades sejam,compro-

vadamente, insuficientés para o sustento próprio e o de sua
familia.
·
. Parágrafo único._ Na ordem de preferência de que trata
este artigo~ terão priOridade os_ chefes de família numerosas~
cujos membros _se proponham a exercer a atividade agrfcola
na área a ser distribuída.
Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de
terras, a que se refere esta lei, o proprietário rural, salvo
nos casos dos incísos I, IV e V do artigo anterior, nem o
que exercer função pública, autárquica ou em, órgão parestatal, ou que se ache investido de atribuição parafiscal, ou
quem já tenha sido contemplado anteriormente com-parcelas
em programas de reforma agrária.
-Art. 21. Nos instrumentos que conferem o tftulo de
domínio ou concessão de uso, os beneficiários -da reform<;~.
I _ __
(2) Leg. Fed. 1971, pág. 1.301.
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agrária assumirãO, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou através d~ seu núcleo
familiar, mesmo que através de cooperativas, e o de não ceder
o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10
(dez) anos.
Art. 22. Constará, obrigatoriamerlte, dos instrumentos
translativos de domínio· ou de concessão de uso cláuSula resolutória que preveja a rescfSão do contrato e 6 retoino do imóvel
ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento
de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou
concessionário.-Art. 23. O estrangeiro resídente no País e a pessoa jurfdica autorizada a funcionar no Brasil só poderão arrendar
imóvel rural na forma da Lei n9 5.709(2), de 7 de outubro
de 1971.
§ 19 Aplicam-se ao arrendamento todos os limites, restrições e condições aplicáveis à aquiSição· de irilóVeis rurais
por estrangeiro, constantes da lei referida no caput deste artigo.
§ 29 Compete ao CongressO Nacional autorizar tanto
a aqUisição oU a:o arrendamento além dos limites de áreas
e percentual fixados na Lei n 9 5.709, -de 7 de outubro de
1971, como a aquisição ou arrendamento, por pessoa jurídica
estrangeira, de área supe!jor a 100 (cem) módulos de exploração indefinida.
Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser compatíveis cOm as aç6"es _çle política agrícola, e constantes no. Plano
Plurianual.
- Art. 25. O orÇamento· da União fixará, anualmente,
o volume de títulos da dívida agrária e "dos recursos-destinados,
no exercício, ao atendimento do Programa de RefoÍma Agrária.
-·
§ 19 Os recursos_des_tinados à exceção do Plano NaCional de Reforma Agrária deverão constar do orçamento do
Ministério responsável por sua implementação e do órgão
executor da política de colonização e reforma agrária, salvo
aqueles que, por sua natureza, exijam instituições especializadas para a sua aplicação. § 29 Objetivando a compatibilização dos programas de
trabalho e propostas orçamentárias, o órgãos executor da reforma agrária encaminhai"á ariuahnente e em tempo hábil,
aos órgãos da administração pública responsáveis por ações
comp1ementares, _o programa a ser implantado no ano subseqUente.
Ait. 26. São isentas de impostos federais, estaduais c
municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária, bem como a transferêricia ao beneficiário do_ programa.
- -- - --Art. 27. Esta Lei entra em vígo'r na data de sua_ pUblicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições -~m.- contráriO.
Itamar Franco- Presidente da República.
Lázaro Ferreira Barbosa.

(A Comissão de Constituiçao, Jristiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 110, DE 1993
(N• 3. 714/93, na Casa de origem)
(De -inidatiVa âo Presidente_ da Rep~~,ti~)
Dispõe sobre a estrutura e competência da Ouvidoria-Geral da República e dá outras providências.

O O Congresso Nacional decreta:
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CAPÍTULO!
Disposições Preliminares

Art. 1~ A Ouvidoria-Geral da Repúbiica, órgão integrante da estrutura do MinistériO da Justiça, instituído pelo
art. 19 d~ Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, tem
sua estrutura e oornpeténcia definidas nesta lei.
Art. 2., A atuação da Ouvidoria-Geral da República
dar-se-á no âmbito federal da administração públic3 direta,
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas; empresas concessionárias de serviços públicos e todas as pessoas físicas e jurídicas a serviço dessas
entidades.
Parágrafo único. A atuaçãõ
OuVid0rla-Gera1 daRepública_ não se _estende ao Ministério Público da União, à
Advocacia-Geral da União e à Defensoria Pública âa ünião.
Art. 39 A Ouvidoria-Geral da República será exercida
pelo OuvidOr-Geral, nomeado pefo Presidente da República,
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de reputação
ilibada e reconhecido saber jurídico, após argúição pública
e aprovação, por voto secreto, da Câmara dos Deputados,
para mandato de três anos.
Art. 49 O Ouvidor-Geral será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Ouvidor-Geral Adjunto, nomeado
pelo Presidente da República, após argüição pública e aprovação, por voto secreto, do Senado Federal, para mandato de
três anos.

-aa

CAPÍTULO II
Da Estrutura
Art. 5• São órgoão~ da Ouvidoria-Geral da República:
I - o Ouvidor-Geral;
II -o Ouvidor-Geral Adjunto;
III- o Gabinete do Ouvidor-Geral;
IV- a Coordenadoria de Cadastramento e Informação;
V- a Coordenadoria de Análise e ProcessamentQ.
Art. 6? Compete ao Ouvidor-Geral:
I - encaminhar sugestões de providência de natureza administrativa quanto prestação dos serviços;
II -recomendar o reexame de a tos e decisões administrativas, quando notoriamente discrepantes dos princípiosconstitudonais ·de legalidade, impessoalidade e moralidade,
ou para maior eficiência dos serviços;
III- tornar públicas, quando necessário, aS providências
administrativas postas em prática parã correção-de irregularidades na atividade da administração pública;
IV- requerer à Polícia Federal a instauração de inquérito policíal sebre fato objeto de procedimento da Ouvidoria-Gerai·
V -'encaminhar ao Ministério Público da União, à Advocacia-Geral da União, à Defensaria Pública e ao 'Tribunal
de Contas da União notícia de ato_s de improbidade, dano
ao erário ou irregularidade_ de qualquer natureza, afetos à
competência desses órgãos;
VI -informar as autoridades competentes sobre a conduta-de agentes públicos que-pOssa caracterizar exercício ilícito
.
ou abusivo de função pública;
VII -elaborar relatório semestral das atividades da Ouvidoria-Geral da República, para publicação na Imprensa Nacional;
VIII- apurar, por intermédio de sindicância, de ofício
ou e111: razão de denúncia, a ocorrência de ato ou prática
irregular, comissiva ou omissiva, no âmbito dã ãdmiriistração
federal.

a
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Parágrafo único. Quando, no cUrso de apuraçãO-de -ilíd~ to administrtivo, danoso ou nâo-ao etário, verificar a exist~ncia
de crime de ação penal pública, o Ouvidor-Geral remeterá
ao Ministério Público da UniãQ os documentos necessários
ao oferecimento da denúncia.
Art. 79 Compete ao Ouvidor-Geral Adjunto assistir ao
Ouvidor-Geral no desempenho de suas atribuições e auxiliá-lo
na formulação e execução dos assuntos incluídos na área de
competência da Ouvidoria-Geral da República.Art. 8? Compete ao Gabinete do Ouviâor~Geral orientar, supervisionar e controlar as atividades de apoio administrativo da Ouvidoria-Geral.
Art. 9" Compete à Coordenadoria de Cadastramento
e Informatização receber, autuar e processar as representações
dirigidas ao Ouvidor-Geral e tomar por termo as denúncias,
reclamações e sugestões verbalmente formuladas.
Art. 10. Compete à Coordenadoria de Análise e Processamento proceder ao exame preliminar da competência
da Ouvídoria-Geral da República, para prosseguir na representação; classificá-la segundo a sua natureza, sugerir ao Ouvi=dor-Geral as medidas cabíveis para encaminhamento aos órgãos competentes e avaliar se as providências administrativas
propostas sanaram as irregularidades levadas ao conhecimento
do administrador.
Art. 11. O apoio técnico-administrativo à OiJVldoriaGeral da República será prestado por servidores requiSitados
de órgãos da adminis~ração federal direta e indireta e fundaCional, sem prejuízo dos mesmos direitos e vantagens assegurados aos que se encontrem em efetivo exercício no órgão
de origem.
§ 19 A requisição de que trata este arigo é irrecusável.
§ ·49 Os vencimentos dos servidores requisitados serão
pagos pelo órgão de origem.
Art. 12. Para a consecução dos seus objetivos; poderá
a Ouvidoria-Geral da República celebrar convênio ou acordo
de cOoperação com órgãos similares-dos governos-estaduais
ou municipais.
Art. 13. A Ouvidoriã-Ge~l da Uníão terá precedência
sobre os. demais óigãos de ouvidoria a que se referem os
arts. 79 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e 6• da
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, cabendo-lhe orientar
normativamente os trabalhos dos órgãos de ouvidoria e avocar
a apuração de quaisquer denúncias ou reclamações_ encaminhadas a· estes órgãos.
CAPÍTULO III
Das Vedações
Art. 14. É vedado ao Ouvidor-Geral:
I -exercer atividade político-partidária;
II -exercer comércio e participar de atividade sindical;
III- exercer outra função pública;
IV -exercer profisssáo Iiber~l;
V- firmar ou manter_ contrato _çQm pessoa de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de ServiçO_ público, salvo
quando O contrato Obedecer a cláusulas uniformes .. -Parágrafo único. As restrições impostas por este artigo
abrangem o Ouvidor-Geral Adjunto.
CAPÍTULO IV
Das Garantias
Art. 15. . O OuvidOi-Geral não poderá ser preso, salvo
em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judiciaL
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Art. 16. O-Ouvidor-Geral terá livre acesso a todos os
órgãos da administração pública direta, indireta e fundãcional
e às empresas conce~sion~rias de serViçO~ público~ inclusive
a documentos sob a guarda desses órgãoS, não se lhe opondo
sigilo que não esteja legalmef1:te resguardado.
CAPÍTULO VDas Representações

Art. 17.

Toda pessoa física ou juôdi.ca poderá dirigir-s~"

à Ouvidoria-Geral da Rcpúblíca para apresentar denúncia

Art. 27.

Art. 19. Admitidas, em tese, as irregularidades descritas na representação, o OUvidor-Geral procederá à apuração
sumária dos fatos, com a prévia notificação d_os responsáveis,
para préstar informações no prazo de dez dias.
§ 1"' O Ouvidor-Geral poderá realizar, pessoalmente ou
por 111eio de servidor formalmente designado, as diligências
que julgar necessárias na admi_nistração em que se houver
dado :a- ocorrê_ncia objeto da apuração-.
§ 2"' A seu critério, o Ouvidor-Geia! poderá dilatar o
prazo para as informações que requisitar, mas o retarde dessas
informações, além do prazo fixado, constituirá crime de desobediência, imputável ao funcionário. que lhe der causa ou
para ele concorrer.
__
Art. 20. Em qualquer fase do processO_ a Cargo da Ouvidaria-Geral, não se negará informação às partes interessadas.
Art. 21. Concluída a apuração, procedentes ou não as
representações, dar-se-á conhecimento público das conclusões
da Ouvidoria-Geral no Diário Oficial da Uriião.
Art. 22. A OuVidoria-Geral poderá, ex--officio, invest~gar irregularidades em qualquer entidade em seu âmbito
de atuação, deSde que o fato motivador da iniciativa tenha-se
tornado público e notório.
·
._ -· _ _ ·
Art. 23. Tramitarão em sigilo os procedimentos da Qu.:
vidoria-Geral, quando imprescindível à elucidação do fato
investigado, ou necessário ão interesse público.
Art. 24. Não cabe recurso administrativo das decisões
proferidas pelo Ouvidor-Geral.
Art. 25. Ficam Cri~dos, no âmbito do Ministér:io da Justiça, os cargos em coroiss_ª-o_e_ as funções_de confian,ça constantes dos Anexos I e II desta lei.
Art. 26. As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotação orçamentária do Ministério da
Justiça.

Esta lei entra em vigor na

dat~

d.;:; sua publi-

cação.

ANEXO I
Ca!:S:os
Ouvidor-Geral
Ouvidor-Geral Adjunto
Chefe de Gabinete
Coordenador
Asses-sor do OuVidor-Geral
As~sor/Ouvidor-Ger3..f AdjUnto--

de irregularidade em órgãos da administração federal_, formalizar reclamação sobre a qualidade do serviço público ou sugerir procedimentos administrativos destinados à su_a melhor
prestação.
_
Parágrafo único. A_f_aculdadc de que trata este artigo
pode ser exercida sem restrição de qualquer natur~a_,_ in-dependentemente de nacionalidade, capacidade civil, gozo dos
direitos políticos, iritCI'iütiftento hospitalar, pena privativa de
liberdade e vinculação temporária ou não a serViço militar.
Art. 18. As representações, contendo ou não de_n_úncias__
e reclamações, poderão ser orais ou por escrito, preservada
integralmente, quando requerido, a identidade de _ quem as
formular.
Cargos
Parágrafo iínico-.- A formalização das denún~ias e reclaAssistente
mações dispensa a constituição de advogado ou procurador
Assistente
·e, não sendo escrita, será tomada por termo, cuja Cópia será
Assistente
entregue ao interessado.
CAPÍTULO VI
Da Instrução dos Processos
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Quantidade

Código
DAS 101.6
DAS 101.5

1
1

DAS 101.4

DAS 101.3
DAS 102.i ..
DAS lOÚ

.

-

2

2

---ANEXO ll

Código
FG 1
FG 2
FG 3

Quantidãde

6
3
5

. MENSAGEM N' 216, DE 1993
Senhores Membros do Çongresso Nacional,
Nos termos do § 1' do ari. 64 da ConstltUição Federal,
submeto à elevada delibÚação de Vossas Excelências, acônl:;
panhado de Exposição de_ Motivos d.o Senho.r Ministro de
Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
a estrutura e competência da Ouvidoria-Geral da República
e dá outras providências". .
.
.
.
Brasília, 24 de abril de 1993. -,Itamar Franco.
E.M. N' 183/MJ
Brasflia, 23 de abril de 1993
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto -à elevada consideração de Vossa Excelência
o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a estrutura(? competência da Ouvidoria-Geral da_ República e dá outr~s providências".
, . _,
2. A Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992, que
"dispõe s.obre a organização da Presidência da República :
dos Ministérios e dá outras providências", ao institUir a Ouvidaria-Geral da República como órgão integrante_da_estru.tura
básica do Ministério -a~t JUStiÇa, determinou que lei especificá
estrutura~se e estabelecesse as competências do órgão t; das
garantias de seus titulares (art. 19, "j", e§ 2~"}.
3. Com eSse fito, foi conStituída Comissão, pela Portaria
n"' 589~ de 15 de dezembro de 1992, que elaborou a proposta
de organiZação e estruturação da Ouvidoria-Geral da-República~ que atuará no âmbito federal da administração'pública
direta, indireta e fundacional e, também, junto às empresas
concessiOnáriãs· de serviços públicos e a todas as pessoaS físicas
e jurídicas a Serviç~ dessas entidades.
_
4. Pelo projeto Q.e lei em referência, toda pessOa física
e jurídica, independentemente de nacionalidade, capacidade
ciVil ou gozo dos direitos políticos, poderá dirigir-se à Ouvidoria-Geral da República para apresentar denúncia Sobre irregularidade praticada em órgão da administração_ federal, forma-
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lizar reclamação acerca da qualidade do serviço público ou
sugerir procedimentos adminiS:tratíVO-ifdestinados à sua melhor

prestação.
5. As representações, cOntendo ou não denúncias ou
reclamações, poderão ser orais ou escritaS, n:ro Sendo necessária, para su<;t formaliz?-ção, a presença de advogado ou procurador constituído: · 6. Sendo adilÍitidas, em tese, as irregularidades descritas
na representação, proc::eder-se-á, de imediato, à apuração dos
fatos, notificados, previamente, os responsávefs, para que
prestem informações, no prazo assinalado, sob pena de a desobediência importai- .em Cril_lle, imputável, ao funçionário que

lhe deu causa ou que para ela concorreu.
7 .. A Qqv.idQtia-Qeral da Republicá sérâ exetclda pelo'
Ouvidor-Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta 'e cinco anos-, de reputação
ilibada e reconhecido saber jurídico, após argüição pública,
e aprovação, por voto secreto, do Senado Federal, para mandato de três anos.
8. Ao Ouvidor-Geral é- garantido, para-O jieCcumprimento de suas atribuições, o livre acesso a todOS- os órgãos
da administr3:ção pública direta, indireta e fundacional e às.

empieSas conCêssionárias dé" se.Niço público, itão se -lhe podendo opor sigilo que não esteja legalmente protegido.
9. Essas,- eni. síntese, as rio trilas que integram â proposta
ora encaminhada ao descortino de Vossa Excelência e quel
acredito, se constituem em instrumento hábíl cte pfOÚção ·edefesa dos direitos do cidadão e em mecanismo permanente
de aperfeiçoamento dos serviços pdblicos.
----Atenciosaílienté • .:...... MàurlciO Co·rrea~ "MíniStio 'da Jus"'á
.
.
'
' .
.
.
ti~:.

.ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ·.
N'183 DE 23-4-93
. . . ..
Síntese do problema ou da situação QUe reclama orovidências:
"A Lei n' 8.490; de 19 de novembro de 1992,
determinou que lei específica dispusesse_ sobre estrutu, . ração e competência da Ouvidoria-Gefal.da- Repú6Iica
·. • • e garantias de seus titulares. ••
1
'
2'.· Soluções e providênciaS contidas no ato_ normativo
ou na medida proposta:
"Estrutura a Ouvidoria-Geral'dà.Republíca, adi. _ .ne suas competências, estabelece as garantias e vedaI • , ções do Ouvidor-Geral, e define Os procedimentos e
. a~ instruções processuais."
' 3. · Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
,,,
"PLS n' 54. de 1988 (PL N' 5.226, de 1990, na
• ,
: Çâmara dos Deputados), do Senador Marco- Maciel,
1
· q_ue "dispõe sobre a Ouvidoria-Geral e dá outras-p-rovi' 1 dênciasn.
·
Projeto de Lei n' 3.399, de 1992, do Poder Execu, tivo, que "dispõe sobre a criação, competência e organização da Ouvidoria-Geral da Previdência· s·ad:ll e
s:lá outras providênciasH.
•
Projeto de Lei n' 1.500, de 1991, do Deputado
. , Antônio Britto, que ~'dispõe sobre as atribuições -do
· .. :Ouvidor-Geral da Seguridade Social, referido no art.
. , 79 daLein•8.212, de 24 de julho de 1991, e do OuvidorGeral da Previdência Social, referido no art. 69 da Lei
1.
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n' 8.213, de 24 de julho de 199I, e dá outras providências"·
Proj~to de Lei n' 1.456; de 1991, do Deputado
· Edu-ardo Jorge;_que "estabele'ce ã.s atribuições do Ouvidor~Geral
_seguridade Social e da Previdência e dá
outras providências".
.
PLS n' 351, de 1991. do Senador Pedro Simon,
que "cria a Ouvidoria-deral da República e dá outras
pr?vidências:-~-:. -- --

cta

4. Custos;
.
5. · R3Zões que_ jUstificãfu a urgênCiã;~
6. Impacto sobre o meio ambiente;
7~

Síntese do f:arecer Jurídico;
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.212; DE 24 DE 1ULH0 DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

O_ P~e~idente d~ R._êpública,

.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio-

·no a seiuinie lei:
LEI ORGÃNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

.........

TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Tí-ansitórias
. ÇAPITULO I . .
Da Modei'iiiZaÇâO da'PreViaêocia Social
Art, 79. O Conselho _NaCiànardàSegurid3de SocialCNSS, -dey_erá indicar cidadão de notório-conhecimento na
ái-eápara exercer a função de Ouvidor-Geral da Seguridade
Social. que terá mandato de 2 (dois) anos. sendo v~dada _a
sua recondução.
§ 19 _ Caberá ao .Congresso Nacional.aprovar a escolha
do Ou_VidOI--refêridO-rn-Õ 'Capu_t desté artigo.
§ 29 - As atribuições do Ouvidor~Gei".ai da Seguridade
Social serão definidas em lei específica.
-

LEI N' 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de BeóefíCios da Previdência
Social, e dá outras providências.
O Presidente da Republica,
Faço saber que q CongresSO Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TíTuLO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social

Art. 69 O ConSelho NaciOnal de Previdência Social CNPS, deverá indicar cidadão de notório conhecimento na
área para exercer a função de Ouvidor-Geral_da Previdência
Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada sua
recondução.

-~
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§ 19 Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha
do_ Ouvidor referido no caput deste artigo.
- '
§ 29 As atribuições do Ouvidor-Geral da Previdincia
Social serão definidas em ·tei específica.
·
• ~.'' •• •• • ••• • • • • •• • • •• •• • "•••n •••·• • • • • •• •• '• ,,,-.:...:~·• •• • • , . _ ; , , , -~:,~-o
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PROJETO DE L!Ol DA CÂMARA N' 111, DE 1993
, ·, -~' 3.720/93, na Casa de orig~~),

.

·(De inicia ti Vá' do -Presidente da República)

. AJ.te~ o. "-~posto no Decret~~i··~.,.-2:28g,

de

23

. . ~-de julho de 1986, e n8 Lei n' ,7.862, d_e ~o de outubro
de '1989, para determinar o resgate e~:dinheiro do em~

r- .

préstimo compulSório.

LEI N' 8.490,_DE
19 DE NOVEMBRO
DE -1992
'.--'
'.
Dispõe sobre a organização da Presidência da Repli·
blica e dos Minist~rios e dá outras providênCias.
O Vice-Preside~te'_ da Repúblic~,_- J?.Ó exercício tiO cargo
· · -··-· '
de Presidente da Repúbfica,
Faço saber que o cOngresso NaciO:hafdecret3 e~ s~~ono a seg~nte lei:
,·,
'
' '-' • • ' • • • • •

~• ~-

• • o •• •

-~•

• • • •- • • •
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CAPÍ1ULO II
Dos Ministérios_

..... ~. ~·-· ---~- ...... ·:: ..·.; ............. .....~~~~-·~: :~·-·· ....• -~. ··:··:.:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O empréstimO compulsório instituídopelo De-

creto-Lei n' 2. 288, de 23 de julho de 1986; será resgatado
·em moeda corrente..
_
_ _ _ ____ _
Art. 2• O art. 6'.da Lei n' 7.862, .de 30 de Qt~tub,o
de 1989, passa a vi-gor'ar com a seg~inte,r,edação;- -

z; ·o-..

§·
siict:;·ct~~ ·-ct~Pó~it~-s-'di. u-~-iãb·_-i~ttt~~
··refere este ã.ftig(), inclusive sua remu-netâ_ção, ·será utilizado para atender às necessidades financeiras decorrentes do resgate do_empréstimo compulsório, deter'minado wlo a~. 16 do Decretó-Lei 'n' '2.288, de Z3'·de
r.

·julho de 1986.

SEÇÃOI
Dos Ministérios MDitares
•••••••••••••••~••••-u~•••"•~J•.•:o.•••-••••••:••c_~~y~-•_::--•••••,•t_:--~~•••-;---'

SUBSEÇÃOIU
Dos Órgãos Especilicos
Art. 19. São õi'gãos específicos ~dOS ·ministérios civis:
1:----no Ministeiio'da Justiça:
-- ·_· ·
.
a) Conselho de Defesa dos DireitoS ·da Pessoa· Humaná;

b) Conselho Nacional de Politica Criminal e ~enltenciii
ria;
c) Conselo NaciOnal de Trânsito;·

d) ConselhQ_Féderai de Entorpecentes;
e) Conselho Administrativo de Defe_sa Econôinica:;
f) Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criaçáo
e Expressão;
_____ · _______ _

··

.

·

:No ·caso _de, -oS reéUrSqs a -que- se- refere o
,parãgr~ro ariteriôf serem· inSuficiér!téS para atender às
necessidades fiD.anceirã.S decorrentes-do resgate do empréstimo compulsório, fica o Poder Executivo autOrizado a _emitir títulos da _dívida pública federal com a
. finalidade de complementar o m,oD.tante de_ r~curs:os_
. neceSSá:rl_os ao·_reSga:t~:/'
§ 3~'

Art. 3~ A- de'volução·do.'empréstimo compulsório de
' que trata eSta lei será impreteriVelmente efetivada até· .
· ', 1-:_ SêiS hieSes, COntados a partir de sessenta dias da data
da pUbllcaçãô desta· lei; o rerativó à'â'quisiÇão"de veículo;·
II- dOze meses, contados a partir de sessenta dias da
data da publicação desta lei, o relativo ao consumo d~ gasolina
e álcool para veículos automotores.
§ l'i' A liqüidação do empréstimo será implementada
pela Secretaria da Receita Federal em lotes mensais e _consecutivos, a partir c:J.e sessenta dias da publicação desta lei, me_diante
lançamento dos créditos, à vista aos mutuantes, e o pagamento
por meio de Agente. Operador •. a, ser -desigilado pelo Mi_pjstro

. da Fazenda.
.
.
.
'. ·
g) Cóilselho Nacional dos Direitos dá Mulher;
§ 21' A liqüidação do empréstimo compulsório soqre o
h) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado- .
lescente;

·

i) Conselho Nacional de Segurança Pública;

j) Ouvidoria-Geràl da República;
l) Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça;
m) Secretaria de Direito Ecoilômico;
n) Secretaria de Polícia Federal;
o) Secretaria de Trânsito;
p) Secretaria de Estudos Legislativos;
q) Arquivo Nacional;
r) Imprensa Nacional;
•••••n•~••••••••••••••••••·-~•--•u•••-•••••---·~•-•••-••••••••••

§ 29

Lei específica disporá sob're a 'estruturação e com-

petência da Ouvidoria-Geral da República (inciso I) e da Se·
cretaria Central de Controlélrttetno (inciso II), bem como
sobre as garantias de seus titulareS.
.................................. ~·········--·-:····c_······~··············~······

(A

Comissão de Constituição,•Justiça e CidadaniiJ.)

COQSUm<? de gasolina e álcool para veículos auto_motOJ;es será
efetivada mediante processo simplificado, após habilitação
prévia, instruída com cópia dos Certificados _de Regis~r_o e
de Licenciamento de Veículo, ou C<?ID documentos _equivalentes Qe matrícula do veíc1.1lo, emitidos peJos competentes
órgãos de registro de veículos, que comprovem o perípdo
em qüe o veícUlo esteve sob_ a propriedade do mutu_;n;tte,
ou, ainda, com cópias da declaração de l:;tens constaM~ das
declarações de ajuste anual do Imposto de Renda dos.e?'e:ççícios em que foi recolhido o empréstimo compulsório ..
_ § 31' Os recursos que forem transferidos aoAgente,Operador, para pagamento a favor dos mutantes, serão por este
atualizados, monetariamente, às suas custas, pela Unidade

Fiscal de Referência - UFIR diária; criada pelo ar( .. Í' da
Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, desde a d~ta da
transferência até ·a data da efetiva devolução aos mutuantes.
§ 4'i' Decorridos 180 dias, contadOs_ a partir da data em
que os recursos forem coloCados à disposição dos ro.u_~ntes,
o Agente Operador restituirá- à cOnta do Tesouro NC!Qonal
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junto ao Banco Central do Brasil os valores correspondentes
às devoluções do empréstimo compUlsóíi.o rlão-efetiVadas aos

mutuantes, cortvertidos em cruzeiros pelo v:alor da UFIR diá_
- ··"
ria da data da restituição.
§ 5\' Ob~erVar-se-ã, na devolução~ ã ~~niPênsação administrativa entre 95 eventuais débitos dos mut1,1::tnte~: junto à
Fazenda Nacional e correspondente crêdito do' empréstimo
compulsório, em observância ao que dispõe o art. 7\' do Decreto-Lei n' 2.287, de 23 de julho de 1986.

Art. 4~ A União deverá, reconhecendo a procedência
do pedido, liqüidar todas as aç6es ajuizadas dentro .dp,pra?:o
prescricional contr:a a instituição e cobrança do_ empréstimo
compulsório desde que já tenha, pelo menos, sido proferido
a sentença em primeiro grãu de jurisdição, · . · · • ~ • · ~ ~
§ 1~' A liqüidação de que trata este aJ;tigo,- incluindo
o ónus da sucumbéncia, deverá ser efetivada dentro dos prazos
estabelecidos nos incisos I e II do art. 3~.
§ 2"' Nas ações ainda sem sentença d~ primeiro grau,
o autor poderá, se não quiser prosseguir com a· demanda,
receber a devolução do empréstimo na via administrativa,
desde que comprove ter desistido da ação. _ _ _ . .
, Art. 5' Esta lei entra em vigor na data d<\ sua publi·
··
cação.
Art. 69 Revogam-se o § 2' do art. 69 i:la Le n' 7 .862,
de 30 de outuJ?ro de 1989 e as den:iais di~PôsiçO~~
~ntrário.

em:

MENSAGEM N• 208, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do- Senhor MinistrO de Estado da
Fazenda, o texto do projeto de _lei q~e H Altera o dispoSto
no Decreto-Lei n' 2.288, de 23 de juJbo de ,19~6, çm qa Lei
n' 7.862, de 30 de outubro de 19_89, para determinar o resgate
em dinheiro do empréstimo compulsório''.
Brasília, 24 de abril de 1993. -Itamar Fnuico:
EM N' 136
Brasília; 23 de abril de 19~3
Excelentíssimo Senhor Presidente da ·República,
Como medida complementar ao Programa de Estabilização Económica, foi instituído, pelo Decreto-Lei n"' 2.288",
de 23 de julho de 1986, empréstimo compulsório para absorção
temporária do excesso do poder aquisitivo.
·
2. O referido empréstimO compulsório foi eXigido sobre
o consumo de. gasolina e álcool para veículos automotores,
bem como dos adquirentes ·de automóveis ·de passeio. e utilitários.
3. O valor desse empréstimo foi recolhido à ·conta do
Tesouro Nacional junto ao Banco Central-do ;Brasil e seu
saldo está sendo acrescido de rendimento equivalente ao das
cad~rnetas de poupança, conforme art. 16 do Decreto-Lei

n' 2.288186.

-

4. Em momento mais recente, a Lei n9 7.862, de 30
de outubro de 1989, em seu art. 6'~, determinou que o saldo
dos depósitos da União relativo ao empréstimo compulsório
depositado no Banco Central do'Brasil seria remunerado por
aquela Autarquia e ficaria disponível exclusivamente para
aquisição de quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimeto-FND ..
5. Relativamente ao retorno do emprésitmo compulsóri-o aos mutuantes, o citado Decreto-Lei n" 2.288/86 determina que o resgate seja efetuado no último dia do terceiro
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. ân'O posterior ao seu. recolhimento· e o seu pagamento em
quotas do FND.
.. ,-~· 6l , Como é .do >Conhecimento de Vossa Excelência, a
instituiÇão do empréstimo compulsóiio foi julgada incons_ti:_
tucional pelo Supremo Tribunal Federal enquanto os Tribunais Fedei'ais têm assegurado aos mutuantes recorrentes a
restituição dos valores em moeda corrente.
7. Entretanto, para que seja viabilizada a restituição
-àe acordo çom ess~. nQYO cenáriÕ, f~-se premente promover
alteràçó"es ·no art: 16~do Decreto-Lei n• 2.288/86 é no-§ 3•
do art:. 6' .da Lei Ii' J~862189 _
8:~· .P.ara consubstanciar tais modificações, propõe-se extrair do texto do art. 16 do Decreto-Lei n• 2. 288/86 a referêncíã
. aô PàianÍeílto do ettipi'éstimo com q~Çta.S do FND e incluir-lhe
. \19V~ red;lção para q11e possibilit~ tal pagamento em moeda
correrite.
9. A especifiCação dos prazos para operacioriãliZàr a
devohiçaô do emPréStimo compulsório visa éXplicitar o horizonte temporal para saldar a obrigação, de forma compatível
com as disponibilidades de recursos e a minimiZar o impacto
sobre a Base Monetária.
'
10. No caso do empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos, a devolução dar-se-á com base no' cadastro
de contribuintes já existente na Secretaria da Receita Federal,
enquanto que no caso do consumo de gasolina e álcool para
veículos automotores, o pagamento será efetivado mediante
processo simplificado;. após habilitaçãõ prévia, instruída com
documento comprobatório da propriedade do veículo emitido
por órgão competente para esse fim.
Respeitosamente,
.
. - Eliseu Reseode.
1. Síntese do- problema
-Em 23-7-8.6, por meio do De_creto-Lei n• 2.288, foi
inStitUído Empréstl:inO'Compulsório pil~a absorção temporária
do, exce~s,o do poc;Ier; ~quisitivo, exigi_d9 ~bre o _cons0;mo de
ga.s.olina ~ álcool P3rf~ veículos autOqiÇito.res e dos adquirentes
de veículo~ de passeio e utilitários.
-O citado D~creto-Lei determina _que o pagamento seja
efetuado com quoHs~ 4o Fundo N~Cio.n~~ de D~~~Vqlvimen,.
to-FND.
·
. .
..
.
' , . ~A instituiçf19 :do EmpréstimO COmpulsóriO~ entretanto, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, enquantQ_os Tribunai_s Federais têm assegurado aosmutuantes recorrep~es a restituição -e'ni ínoeda corrente. _
-Diante desse cenário, faz-se riect!Ssário promover alteraÇões no conjuntq legal que rege o assunto.
2. Soluções contidas na medida proposta
-Propõe-se extrair do texto do art. 16 do citado Decreto-Lei a referênda ao' pagamento ·em quotas do FND e incluirlhe nova redação de modo a possibilitar tal pagamento em
moeda corrente. ·
_-Adicionalmente, sugere-se incluir novos parágrafos
àquele artigo, dar nova redação ao § 3'~ do art. 6"' da Lei
n~ 7.862/89, para pennitir-oper3Cioi:talidade ao processo de
devolução.
. 3. Aios Propostos
- Será necessário enCaminhar projeto de lei ao Poder
· ~islativo para que 'Se alterem os dispOsitivos do Decreto-Lei
n' 2:'288/86 e da Lei n' 7.862189.
.
.
4. Cnstos
-A medida não a·carretará custos, visto que os recursos
estão depositados no Banco Central do Brasil à ordem do

5328

Quinta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Tesouro Nacional (Cr$39 ,8 trilhôes, posição em 31-12-92, correspondendo a Cr$8,5 trilhões relativos ~<? ~mpulsófiO sObre
aquisição de veículos e a Cr$31,3 trilhões relativos a:o coiripu1sório sobre consumo de- combustível).
-· - ' '
. - ' -- · '
S. Síntese dO parecer jurídico
~

-A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional considera
que as minutas da EM e do projeto de 1ei.estão eq~ "COndições
de serem encaminhadas _ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República.
MENSAGEM N'
. 224, DE 1993

.

Senhores Membros do Con-gresso Nac'iOnal, - '
Tenho a honra de me dirigir a Vbssá.S Excelências para
solicitar seja atribUído o regime de- urgêrtda~- de ãcordO _ç()m,
os termos do § 110 do art. 64 d_a Co!J.stitvição Feperai; aO
Projeto de Lei que tramita na Càmará--aOs Deputados com
o n"~' 3.720, de 1993, que "Altera o disposto no Decreto-Lei
n' 2.288, de 23 de julho de 1986, e na Lei n' 7.862, de 30
de outubro de 1989, para determiriar ·a re_siàte ell).· dinheiro
do empréstimO compulsório'', encaminhado ao Congresso Nacional com a Mensagem n 9 208, de 24 de-_ã.bril d~J993: _
Brasília, 29 de abril de 1993. -_ltam;t~ F~nc«!.~

LEGfSLAÇÁO CITADA

DECRETO-LEI N' 2.288;-DE 23 de JULHO DE 1986
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui
empréstimo compulsório para absorção temporária de
eXcesso de poder aquisitivo, e dá Outras providências.
O Presidente da República; no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II, da Cons_fitUfÇão, e de acordo
com o art. 15, item II), do Código Tribu\ário Nacional (Lei
n' 5.172, de 25 de outul)r_o de 1966), de.cieí,a:
·
..
Art. 19 É criado o Fundo Nacional de DesenVolVíriiento
(FND), de natureza autárquica, ·com o. bbjetivo de fÚrnece"r
recursos para realização de investimentos necessários à dinamização do desenvolvimento nacional e apoio à iniciâtiVã privada na organização e ampliação de su~s. atividaqes eConó:.micas.
Parágrafo único: É vedada a aplicaÇão de- recursoS do
Fundo Nacional de De-senvolvimento em-custeio de despesas_
correntes.
Art. 29 O património itiíCiaf do Fundo será constituído
pela conferência de ações de empresas Controladas, direta
ou in'diretamente, pela União, de propríedade_de ~ntidades
da Administração Federal.
§ 1~ Estão excluídas do <:lispQsto neste artigo:
a) as ações necessáriaS à manufenç_ão- do control~ .acionário das empresas, bem como as açõ_!!S da~ Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRAS e·âa BNDES Participações S-A. ..,- ]3ANDESPAR;
b) as ações de propriedade das COIIJPanhias de capital
aberto e de sua_s controladas;
c) outras que, a critério do Conselho _Qe Desenvolvimento Económico, não devam integrar o pátiitnónio do Fundo.
§ 29 Para os efeitos deste decreto-lei, são cOnsideradas
de capital aberto somente as companhiaS que tenhani açõeS
cotadas nas Bolsas de Valores.
§ 39 As ressalvas contidas no § f9 deSie3rtigo rião se
aplicam às empresas a serem privatizadas-mediante alienação
de controle, relacionadas em ato do Poder Executivo.
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· § 49 O valor das ações para fins de conferénc1ã-será
determinado pela cotação mêdia dos último.s trinta __ dias em
Bolsa de Valores ou, na falta deste, pelo valor contábi! do
património líquido" apurado em balanço patrlrrtónial de 3_0
de junho de 1986.
Art. 3~ A União subscreverá quotas dO Fundo com o
produto da arrecadação do Imposto sobre Úperâções de Crédito, Câmbio e Seguro, e so!Jre Operações relatív"as a Títulos
e Valores Mobiliários. ---"""'"--Parágrafo único. A União poderá subscrever quotas
mediante dotações orç~entádas adicionais:
' · ·Art. ·49_ O Fundo poderá emitir quotas, s'empre na forma
eSCrltUb\1 no"minativa, bem tomb obrigaÇões·qe- longo prazo,
com o objetívO-de_ Captar-recursos juntO ã inVestidores.
Art. 5' A partir de 31 de dezemb.r.o de.1989, as quotas
-do Fundo terão direito a um dividendo anu_al mínirno, isento
de Imposto ·de Renda, de 25% (vinte e cinco por cento) do
rendimento real de __c.ada ex:erçício..
Art. 69 As quotas do Fundo ficam ínâispóilíveís atê 31
de dezembro de 1989. Após essa data, poderão ser negociadas
e transferidas, sujeitando-se às normas vigente's_ no mercado
_
_
acionário.
__ .
Art. 79 As~ entidades fechadas de previdência privada,
m·antidas por empresas públicas, Sociedades de economia nlista, federais ou estaduais, autarép.iias, -it'i.clU.sive as de natureza
especial e fundações instituíd~s pelo Poder Público aplicarão
30% (trinta: por cento) de suas reservas técnicas em obrigações
do Fundo com prazo de 10 (d~z) anos e ren~abilidade numérica
equivalente a das Letras do Banco Central.
§ 19 A aplicaÇão a qUe se refere este artigo deverá 'ser
realizada nas segJ.Iinte:s_ ~on9-~çõe~:

a) um terço, até o dia 30_de Qutub.rç __<;le 19~6;" _ .. _ _
----- b) um terço adicibhal. a cada período de quatro meses,
que se .::;eguir à apliéaçãO ptev-iS:tã na le.tra_a, até total integralização.
_
§ 29 Ca"b~Já aq Conselho Mqne~~ri9 Nacional adequar
as distribuições das reservas técnicas· daS entidade_s fec~a~as
de previdência privada às exigências deste artigo. _.__ -'- '
§ 39 Pode o Conselho Mo:net~rio Nacional alterar as
condições da aplica_ção a que· se refere este artigo. - ---- 1 •
Art. ·8!' O FND poderá alienar bens integrantes de seu
ativo.
Art. 99 O Fundo Nacional de peserivolvimentO, Viri.~u
lado aO: Ministério da Fazenda 1 será administrado por uma
Secietãria Executiva.
§ 19 Cabe ao Conselho do Desenvolvimento Económico - CDE:. fixar diretrizes pata at~ação do FND e apTavàr
seu orçamento. ·
- - -·•
§ 29 Fica--a Secretaria de ""Planejamenlo da Presidêtl.Cia
da República encarregada da elaboração do orçamento do
Fundo; respeitados tanto a provisão de tecursos quanto o
.
-·---_r ·
Programa de Dispêndios Globais PDG.
§ 39 Mantêm-se, para as aplicaçõ_e_s do Fundo às empresas estatais, as normas, previStas no ·an. 49 do_ Decreto n'-"'
84.128, de 29 de outubro de 1979.
·
Art. 10. É instituído, como medid,a complementar ao
Programa de Estabilização Eçonômica, estabel,ecido pelo D_e_creto-Lei n' 2.284, de 10 de rriarço de 1986, empréStimo Cjimpulsório para absorção temporária do excesso -de p6der aquisitivo.
Parágrafo único. O empréstimo compulsório será.e;dgi4o dos consumidores de gasolina ou .álcool par~ veículos auto-
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motores, bem como dos adquirentes de automóveis de passeio
e utilitários.

--

Art. 11. O valor do empréstimo- é eqUivalente- a:
I - 28% do valor do consumo de gasolina e álcool carburante;
II- 30% do preço de aquisição de veículos novos e de
até um ano de fabricaçã-o; -

III -20% do preço de aquisição de veículos com mais
de um e até dois anos de fabricação;
IV -10% do preço de aquisição de veículos com mais
de dois e até quatro anos de fabricação.
Art. 12. O empréstimo calculado sobre o consumo de
combustível será cobrado, junto com o preço do produto,
pelas empresas refinadoras, distribuidoras e varejistas de gasolina e álcool e recolhido pelas refinadoras, no prazo de quinze
dias úteis.
Art. 13. Nas alienações de automóveis de passeio e uti-

litários. o empréstimo será deYido no momento da aquisição
antes do licenciamento ou da transferênda de propriedade.
§ 1~' O alienante reterá uma v·ia do documento de arrecadação do empréstimo e será solidariamente responsável pelo
pagamento.
§ 2 9 As repartições_ de trânsito arquiv3rl.o, no ato de
transferência de propriedade de veículo, cópia do documento
de arrecadação do empréstimo.
§ 3? A Secretaria da Receita Federal baixará, periodicamente, pauta de valores de veículos usados, para determinação
ào montante do empréstimo.
§ 4 9 O" empréstimo de que trata este artigo não será
exigido:
-

-

-

-

-

--

a) na aquisição de veículos fabricados há mais de quatro
anos;
b) na alienação fiduciária em garantia;
c) na venda efetUada pelo fabricante a concessionário
autorizado;
d) na aquisição de veículos que se destinem comprovadamente à condução de passageiros na categoria de aluguel
- -- - -· _- ·
(táxis);
- - e) nos demais casos especificados em ato do Ministro
da Fazenda.
Art. 14, O empréstimO de que trata este decreto-lei
incidirá sobre os fatos ocorridos no período entre a data de
sua publicação e 31 de dezembro de 1989.
Art. 15. O empréstimo comp~lsório incidente sobre
ãquisição de veículos será recolhido à rede arrecadadora de
receitas federais, em documento próprio, especificitdo em ato
do Poder Executivo.
Parágrafo únJco. --O valor do empréstimo ficará indisponível no Banco Central do Brasil.
Art. 16. O empréstimo será resgatado no último dia
d_o_ terceiro ano posterior ao seu recolhimento, efetuando-~
o pagamento com quotas do Fundo Nacional de Desenvot.:.
vimento, criado neste decreto-lei.
§ 19 O valor de resgate do empréstimo Coinpulsório sobre o consumo de gasolina e álcool será igual ao valor do
consumo médio por vefculo, verificado no ano do recolhimento, segundo cálculo a· ser divulgado pela Secretaria da
Receita Federal, acrescido de rendimento equivalente ao das
cadernetas de Poupança.
§ 2~' O empréstimd compulsório sobre aquisição de automóveis de passeio e utilitários terá rendimento equivalente
ao das Cadernetas de Poupança.
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Art. 17. A falta de realização total ou parcial. do empréStim? -únplicará automática i~S~dção como dívida i:uiq iii-butária (art. 39 da Lei n' 4.320/64; com a redação dada pelo
art. P do Decreto~Lei o? 1.735n9), aplicando~se a m-ulta de
cem por cento para efeito-de cobrança executiva.
Art. 18. O art. 7' do Decreto-Lei n' 2.284, de 10 de
março-de 1986, passa a ter a seguinte redação:

"A partir da vigência deste decreto-lei, é vedada,
sob pena de nulidade, cláusula de reajuste monetário.
As obrigações e contratos por prazo igual ou superior
a doze meses poderão ter cláusulas de reajuste se vincu~
ladas a índices setoriais de custos e pela variãÇão da
Obrigação do Tesouro Nacional - OTN."
Art. 19. O art. 12 do Decreto-Lei n' 2.284, de 10 de
março de 1986, fica acrescido do seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacio-nal poderá instituir novas modalidades de Cadernetas
de Poupança, cujos saldos não serão-corrigidos pelo
IPC."
Art. 20. O Fundo Nacional de- Desenvolvimento·FNf>, será regulamentado -por -decre~o dÓ Preside·n-te da R.epÚ~
blica.
Att. 21. O Ministro da Fazen<ia baixará instruçõ~s necessárias ao cumprirriênto do dispostÕ neste decreto.:.lei. Art. 22. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em -contrário~
Brasflia, 23 de julho de 1986; 165' da Independência e
98" da Re'pública. - JOSÉ SAR_NEY --=- -DHson 'DOmingos Funaro - João Sã:yad: -

-- -- -

-

-

-

LEI N' 7.862, DE 30 DE OUTUBRO DE 1989
DispÕe sobre a absorção, pela União, de obrigações
da NUCLEBRÁS, e de suas subsidiárias, da Infaz,_ do
BNCC eda RFFSA e dá outras providências.
-

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 A União é sucessora da Empresas Nucleares
Brasileiras S.A. - Nuclebrás e suas subsidiárias, nos direitos
e obrigações decorrentes de operações de crédito interno e
eXterno celebradas até 1' de setembro de 1988, bem assim
nas demais obrigações pecuniáriaS, existentes na mesma data,
salvo as de natureza trabalhista e previdenciâria, e autorizada
a prover, em seus orçamentos anuais~ os recursos próprios
necessárioS para os pagamentos pendentes e decorrentes_ desta
sucessão.
Parágrafo único. Permanecem co_in.as- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, os créditos existentes a seu
favor, decorrentes do Contrato de Financiamento pa:ra Fornecimento de Combustível Nuclear, firmado em 31 de julho
de 1981 entre a Empresas Nucleares Brasileiras S.A.· e Furna~
Centrais Elétricas S. A.
Art. 2~' Fica a UniFio autorizada a assumir o saldo devedor de ôbrigações financeiras decorrentes de:
I - (Vetado.);
II- operação de crédito externo contraída pelo Banco
Nacional de Crédito Cooperativo junto ao "The Long Term
Credit Bank of Japan", proveniente de colocação de bónus
no m~rcado do Japão, no valor equivalente, em moeda nacioD.al, a dez bilhões de ienes;
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III -operações de crédito interno e externo c-ontraídas .
pela Rede Ferroviária: Federal S.A._- RF:FSA, até 31 de
dezembro de 1984, de acordo com o previsto no art. 1~ do
Decreto-Lei n' 2.178, de 4 de dezembro de 1984.
§ 1~ Os valores que o TesoUro Nadônal vier a despender, em decorrência do disposto no caput deste artigo, serão
atualizados monetariamente com base_ na variaçãO--dO valor
nominal do Bônus _do_TeSO\.li_o Nacional (:BTN) e contabilizados como crédito da Uniãp_p~ra futuros aumentos de capital.
.
§ 2ç É vedado à União d~stin_a.r _às ·empresas póblicas
e às sociedades de ecppomia mista, sob a forma de aumento
de capital, recursos para a cobertura de despesas correntes,
bem como para a amortização de operações de crédito.
Art. 3" A Procuradoria~Ge"ral da Fa;zenda Nacional e
o Ministério a -que ·se··vihtulem as eptidades referidas no art.
2~ desta Lei, adotarão __as providências necessárias à adaptação
dos contratos, por elas firmados, aos preceitos legais que regem os contratos em que seja parte a União._
Parágrafo únicO. Nos aditivos a contr"atos de crédito
externo constará, obrigatoriamente, cláusula excluindo_ a jurisdição de tribunais estrangeiros, admitida, tão-somente, a submissãO de eventuais dúvidas e controvérsias à jUstiÇa brasileira
ou à arbitragem, nOs termos ·do ru::t. 1J do Decreto-Lei n9
1.312, de 15 defevere"lro de 1974.
· ·
. ,
:,
Art. 4ç Os- resultados positivos do_ B"aó.co ·ciritrãl do
Brasil, apurados cm seus b::;alanços semestrais, seráõ TeCOlhidos
ao Tesouro Nacional, até o último dia útil dQ mês subs~qüente
ao da apuração .. _
_ . . ______ ..
Parágrafo único. Os (ecu.rsos transferidos ao Tesouro
Nacional a que se refere o caput serão des.tinad_os. exclusiv_amente à amorti~ação de dívi_da pública federal.
Art. 59 .O Banco Centi"al do Brasil e as institu_íções financeiras a que se refere o parágrafo único deste artigo recolherão ao TesoürO Nacional, no último dia útil de cad.a decêndio, remuneração equivalente, no mínimo, à variaÇ~o diária
do valor nominal do Bônus do Tesouro NaciQoal Fiscal (BTNF) incidente sóbre o saldo diário do~ depósitos da_ "f!nião f!X;js~
tentes no decêndio imecliatamente .anterior.
.=__- __
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I?arágrafo único.

No caso em que órgãos e entidades

da U niãQ, cm yirtudc de características operacioriãis especf-

ficas, não possam integfãf o sistema de caj_x<~: l]f!i~o- do Tesouro
Nacional, os recursos_ destinados a atender S!J~~ necessidades
poderão, éxcepcionalmente, ser depositados no Banco doBrasil S. A. ou na Caixa Económica Federal.
Art. 6~ O Banco Central do Brasil remunerará o_sa.ldo
dos depósílOs da União relativo ao ·e·mpféStiiriõ~coniptilsório
a que se refere o art. 10 do DecreJo~Lei n9 2.288, _de 23_ de
julho de 1986.
§ 19 A remuneração a que se refere o caput deste artigo
será:
I -calculada a parti I- da data do ingresso dos depôsitos
no Banco Central do Brasil, nos termos do art. 16, §§ 1~>
e 2', do Decreto-Lei n' 2.288, de 23·de julho de!986; e
II -creditada no últi.mo dia de cada niês·.
§ .29 o -·saldo doS· de-pósitos -da 'UniãO 'a: qÚe se- refere
o_caput deste artigo; ·inclusive sua remuneração, ficará disponível exclusivamente para aquisição de quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), instituído pelo art. 19 do
be'Creto-Lei n' 2.288, de 23 de julho de 191!6.-·
..
§ 39 Os recursos a que se r~~ere o_ paragrafo anterior
serão recolhidos ao Tesouro Nacional_para atenderas necessidades financeiras decorrentes· dõi-esgate~cfO empréstimo.ciimpulsório determinado pelo art. i6, do DecretO.:-Lei nç 2.288,
de 23 de julho de 1986, ol)servados croriogramá e condições
estabelecidos pelo Poder ExecutivO.
Art. 79 -Os iecursos provenieOtes-âo disposto nos 3.rts.
4~', 59 e 6ç d_esta lei serãO classificaQos C9mo_l~.ecciías de Capital
óo Tesouro Naciqnal.
·· ·
_ . _ .
·
Art. 8~" As despesas dec_or_rentes dª execl_!_ção do _Qjsposto nesta Lei_ correrão à conta de d9tações consignada_s_no
Orçamento Geral d~ Un!ão ou ~e créditos ~diciona!s. _ Art. 99 _Esta ld entra ·em vigor ·n!l- dat_a- de- Sua publicação.
_
Art. lQ. _Revogam-se Is disposições em contrário.
, Brasflia:, ~O _de ()utubro de 1989; l68~~da "l_ndependência
e 101' da República. - JOSÉ SARNE'\."- Máilson Ferreira
. da Nóbrega -:- Joã_~ Batista de Abreu. _
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nidades, celebrado entre o Governo clã República Federativa
do Brasil e a Secretaria-Geral_ da Organizaçãt:r do~ J!stado_s
Americanos~·em Brasilia, em 23_ de. fevereiro de 1988.
Pa:Câgraió ÚJ11CQ. Ficam· sujçitos à aprovação do Congresso·Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple~
mentares que, noS tetmos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos o_u_ compromissos gravosos ao
património naci()nâl._ Art. 29 ESte DeCreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

MENSAGEM N• 526, DE 1991
ExcelentíSsimoS Senhores Membros do Congresso_ Nado~
ri.~L .
--=De conformidade com o disposto no artig_q__ 49_,_ Inciso
I, da ConstituiçãO Federal, tenho a honra de ~ubmeter à elevada consideração de_V_ossas Excelências, acompanhadO de Exposição de Motivos do Senhor MiniStro de Estado das Relaçõ_es Exteriores, o texto Qo Acordo _sobre o Funcionamento
do Escritório da Secretaria~ Geral da Organização dos Estados
Americanos, suas: Obrigações, Privilégios e Imunidades, cele~
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e a Secretaria~Geral da Organização dos Estados America!).OS,_
em Brasilia, em 23 de fevereiro de 1988.
Bras!lia, 7 de outubro de 1991. - F, Collor.

t.:.

pectlv~ro:ntc.

/.rt. 1U. A ht'::t"iG c:onc,..!i.J& Às Nlcree";:reHS (l..c,i. ,::.
7 2SIS/IH, 11.1"t. ]::J). n4o ~c estcr><1e ""'-"'~ rt"n4hu~zatos .c·~:'e'd..5'3S
I'":
lo!S pes::o.1:1- Hsicu, sócias~" 1•o:o;so11 )urf:Sici--õ-U-iit•JI~cc-s .;,. (?.
pTesa i114hi.~u.:..l, .u qu.a.ts .ser~o trJlo,at:uJ.n da &cor.!:~~ ~et crUi
t"lo.s fh.:t•l.,_.s polo J.iinis!.cc d.a Fut-:JJ.a,
Art. 11. A.s pcnallrJarJe, r::-ednas n• ll'J:Is!co;i., trP·!!
tách., CXpf<!S:;::IIS C.,!!, CllG'!l, f'1C.:tZI CC:IYt"':'tli!~S õ'•Jz C:'U~.Z·~(''J t~•r. .-,;,<;,~
per b~o::,. • OT~l r.o_Ya1or de c:s 1Ciio.l1 (-:er.to c se h C"r·.::a.:-:.~:~.4' "''•.!
renta. cer.t;~vo~).
Art. n. Of ~i=bltos >'.:11'.J co~ :l fa:rrnd• !"&.::.c.tal, ~ ........~
rezatc~ d" trtl-tuto~ e•• T'l"lialtd,,,1~s. '!!pua C!'..:~ o 1'1•:..!., ~" ;"crtlc.~
p3çi1 I'I";ff·''•l'r, r,;,.. 11~·.. ~·~:-.~•H· .at-: ::1 lrucl•c:.to. -~erJ'). acu.ai~·..c
4._,• S<"l.'J'I•!>J t-r~~i-rios fh:•~'l:lo 1--o:r ~-:ocr~tl'l do f're!.'l•~ .. ::toll' • .;• ;.,,~
bJ lo:' :a~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• i7, ÚE1993
(N~> 139/91, na Câlnara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Funcionamento
do Escritório da SecretariawGeral da Orginização dos
Estados Americanos, suas Obrigações, Privilégios e
Imunidades, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em Brasília, em 23 de
fevereiro de 1988.
O Congresso Nacionai decreta:
Art. 1? Fica aprovado o texto do Acordo sob~e o Funcionamento do Escritório da Secretaria~Gerar da Organização
dos Estados Americanos, suas Obrigações, PrivilégiOs e Imu~

EXPOSIÇÃO DR MOTIVOS N' DEA/DPI/DAI/CJ/472/GREG OEA, DE 2 DE OUTUBRO DE
1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE,
LAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor
Presidente da RePública.
Senhor Presidente,
.
TenhO a horira de submeter ã alta consideração de Vossa
ExCelência- o texto do Acordo sobre o Funcioilãffiento em
Brasília, do Escritório da Secretaria~oúal -da Organiza-Ção
dos Estado Americanos, suas obrigaç.c?es, privilégios e irnufil-:
dãdeS.
· ··2. O referido Acordo, assinado em Brasília em 23 de
fevereiro de 1988, durante visita do Secretário-Geral da OEA,
Erribaixador João Clemente Baena Soares, faz-se necessário
para a execução das atividades nele previstas, bem como para
, regulamentar as relações de_ trabalho dos funcionários contra~
tados pela sede ou localmente.
?: Com vistas· à ratificação do Acordo, que me permito recomendar a Vossa Excelência, deve-se obter a prévfa a:riuência:do CongreSso Nacjonal, nos termos da Constituição Federal.
Nessas condições, junto à presente projeto de Mensagem Presidencial para que Vossa Excelência, se aSsim por bem houver,
encaminho o texto anexo à aprovação do Poder Legislativo.
_ Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pteyidente, a garantia do meu mais profundo
respeito.
·
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A SECRETARIA'GERAL.
DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS
SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓJÜO .
DA SECRETARIA-GERAL DA ORGANIZAÇÃO
'
DOS ESTADOS AMERICANOS,SUAS OBRIGAÇÓES,
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES . . .
.
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1. 2. A independéncia e liberdade de ação a que têm
direito os organismos internacionais, de acordo com o costume
ÍJ!t~x:n,a~l~~n<:tl, ~ 4? ~9~.•. s~m prejuízo do disp_osto nos demais
artigos deste J\cordQ., , , . ,
- -· II. Reconhecimeilto, Funções, Representação e Objetivos
do Escritório

ARTIGO 2
O Governo da Repú.blícâ Federativ:à~~p.Brasi(é • · •. ·
Reconhecimento e funções
A Secr~tana Geral da Orgamzação ~aos Estados Americanos,
'Qe acordo com a Carta da Qrganíiação, o Governo recoConsiderando,
nhece o Escritório que a Secretaria-Geral estabeleceu na cida"Que; em 13 de março de 1950, o Gov~mo da República
de de- Brasília~- o qual, como parte da Secretaria-Geral. exerFederativa do Brasil depositou o instn.u:qe,n,to de ra:tifio~ção · cerá no -país as funções que -lhe forem atribuídas pelo Secretáda Carta da Organização dos Estados Am~ricanos,a~s)na.da.. ridCGeral da organização (Secretârío).
em Bogotá, em 30 de_ maio de 1948, e qu~, igualme11.t~. ·~Ql.
11 de dezembro de 1968, depositou o instrumento_de ratifiARTIGO 3
cação do ·~Protocolo de B.uenos Aires", aS&.iJ,.lado ness.a ciçlªQeRepresentação
em 27 de fevereiro de 1.9.Q7; _
_J.., _1
~
O Escritório será dirigido por um Diretor, qu.é será" O
Que o Conselho Qa .Organização _do_s,Estados AITI,e_ricaseu
representante
legal, por delegação do Secretário-Geral.
nos, em sua resolução de _3. de junho de .~53, autoriZo~,! o
Secretário-Geial a estabelecer escritório~ p~ SecretaJjgt-Qeral ·
ARTIG04
da Organização dos Estados Americanos nos diversos Estados
membros:
Objetivos
Que, em virtude dessa autorização,_ ç ~?Critório_-d~-~ecre
taria-Geral da OrganiZ:íç-ão-dos Estados A!rtericano!(hO Bi-asil
~--Os pbjetÍvos PnnCip:iis-'dO EsCritório serão os seguintes:
foi estabelecido pela Secretaria-Geral em -i~_ de julho- de 19~4;
4.1. _Representar a Secretaria-Geral junto às autoridades
competentes e em todos os atO$ relacionados com as funções
Que ó Governo da República FedeiatiVa do Brasil tem
proporcionado sua elabOração ao Esáit6~6o da s·~çre.~3r~a-. do Escritório e da ·secretaria-Geral no Brasil.
4.2. Servir -como- centro par-a:- prórriOvet, supervisiOnar
Gei:al da Organização--dos Estados Ameriba4-'os e, ent~d~Ver~a_s
ocasiões, propôs ampliá-Ia de maneira a faCilitar a --Ç{ção -do
e f:QQrdcmar ~adas. as .. '!-tivid~d.es e; operações da SecretariaEscritório-ria- consecuçãó de objetivos de illteresse comum;
Geral no .arasil.._. . . . .
.
.
.
.
.
· 4.3. Promover o intercâmbio de i.I;lfOqnação e experiénQue o artigo n' 139 da Carta da Organização dos Estados
Ameri"cailós estabelece qtÍe esta ''gozárá ftO'_ierritótf&de' Cada - daS e propiCiar coordenação com outros organismos internãum de seus Membros_ da capacidade juiídib,a, dos piiviiégiós
cionais, bem como com os demais órgãos, organismos e entidae das imunidades que forem necessárioS -para o exer9ício -d~s·
des do Sistema lnteramericano.
.
suas funções _e a_realizaçâo dos_seus propósitos'';
4.4. Divulgar os programas e atividades de Organização
Qi.Ie cm 22 de outubro de 1965, o GoVérno da Réplíblica
e supervisiónaf'ã.s atiVidades de informação pública da SecretaFederatiVa do Brasil depositou o iilstn.ud~ríto de Ratí(ícaÇãó
ria-Geral no Brasil.
ao Acordo Sobr.e_ Privilégios e ImunidadeS da OrSanizaÇâO4.5. Informar a opinião pública nacional sobre os priricípios, finalidades e objefíVos da Organização.
dos Estados Americanos·. aberto a assin3thfa eni 15 de inaio
de 1949;
- · .~
-, ·
4.6. PropiCiar o conheciment_Q da arte da cultura dos poQue, conseqüentemente, é neces·strio formalizar um
vos da América, mediante a promoção, no Brasil, e o interAcordo com o propósito de definir as modalidades de coopecâmbio com os países da América, de exposições, conferências
ração entre as Partes e determinar as COQ..d.içóes, faCilidades,
e outras manifestações de interesse mútuo.
prerrogativas e imunidades que o Governo' da República Fede4. 7. -RePresehtar a Secretaria-Geral ou atuar como seu
rativa do Brasil concederá à Secretaria~OéTã.l da OEA, com
observador em seminários e conferênCias a qlie for convidada,
relação ao funciooamento- do citado EsCritório;
e que_seja_m lev_~da~_a_~abo no país.
4.8. Da._r atenção prioritária às atividades referentes- à
Acordam o seguinte:
''' ·
1. Disposições Gerais
prestação de serviços diretos e de çooperação técnica da Organização no Brasil, em prol do desenvolvimento económico,
social, educacional, científico, tecnológico e cultural do país.
ARTIGO!
,,
Personalidade e Capacidade Jurídica
de Organismo InternadO~~
III - Financiamento do Escritório
De acordo com a Carta da Organizaçãó;dos Estados Ame- .
ARTIGOS
ricanos (Organização), o Governo da República Federativa
Orçamento da Organização
o Brasil (Gove~o) reConhece à Organízação, à Se~retaria-.
Geral da Orgamzação (Secretaria-Geral) e ao Escritório da
A Secretaria-Geral destinará, para a manutenção do Es,,.
Organização (Escritório):
critório o·no Brasil, a dotaçâo que for aprovada coni esse fun
1.1. Personalidade jurídica própia e cã.pacldade para adno orçamento-programaS da Organização, assim como outros ·
quirir direitos e contrair obrigações com- vistas à eXecUção
recursos que vierem a ser alocados para este fim. ·
de todos os atas jurídicos inerentes ao cumprimento de suas
IV- Privilégios e imunidades
funções, em conformidade com a legislaçãO brasileira.
·
A. De Caráter Institucional
_j

_

, -.;- •
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ARTfGQ6

Privilégios e Imunidades em Geral

o -Goverrid teê:orihece qUe_ o. Escíit6x1ê?·._~ ~~cr~~~pã~Ç:~~·
ral e a Organizã.ção gozarão n·Ó território âo paíS.
6.1. Dos privilégios e das imunidades que forem necessários para o exercício das suas funções e a realização de
seus propósitos, como organismo internacional, de acordo .
com o disposto no artigo 139 da Carta da Organização.
6.2. Dos privilégiqs e imunidades consignadas no ,Acordo
sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos Estados
AmeriCanos; aberto à assinatura em 15 de maio_ 4e 1949,
e ao qual o Brasil aderiu, ao depositar o instrumento corres-:pondente em22.de outubro de 1965.
. . . _.
_ _
6.3. Os privilégios e imunidades a que se refere~ o~ _
parágrafos anteriores, pode~ão ser também aplicados aos projetes de coope-ração pa·ra o desenvolvimento que forem levados a cabo no Brasil, de âmbito nacional ou multinacional,
mediante Acordos ou A iustes específicos 1
ARTIG07
Imunidade de jurisdição
O local do Escritório, -seus- bens e arquivos gozarão de
imunidade no país e não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo OU medida de execução, salvo aos C3_S?S_particulares em que o Diretor do Escritório renuncie expressamente
a essa imunidade.
ARTfGO 8
Inviolabilidade
O local, bens, arquíVoS; correspOndência do Escrítório
serão invioláveis e não poderão serobj_eto de busca, requisição
ou medida de execução. ·
· ·
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a) De facilidades não menos favoráveis do que as conce-

didas pelo Governo a qualquer organismo internacional, em
matéria de prioridades, tarifas e taxas referentes a cabogra-

mas, telegramas, radi,ogramas, serviços de telex, telefone e
telefotos e outras comunicações.
~
b) Do direito de empregar códigos oU chaves e de despachar e receber sua correspondência por meio de malas postais
lacradas, gozando para esse fim dos mesmos privilégiOs e imunidades que os concedidos a correios ou malas diplomáticas.
ARTIGO 12.
''Laisser-Passez''
O Governo reconhece o ulaissez passer" expedido pela
Secretarià-Geral como· documento válido para as viagens nacionais ·e- internaciohais, em míss~ô oficial, das autoridades,
ftincion3.dos, Contratados independentes e especialistas iriternacionais da Organização, da Secretaria-Geral e dos demais
órgãos da Organização, dentro_ o·u fÕra do país. Os dependentes do portad~r do "laissez-pa.sser" que não estiverem
nele incluídos obterão vistos oficiais que lhes permitam acompãilhá-lo para entrar no país e peimanecer nele.
8. De Caráter Pessoal
ARTIG013
Geral
OS 'füncionárioS cio Escrit6rlo--e da Secretaria-Geral:
1. Terão o "sta:tUs" de funcionádciiiintemacionais aServiÇó de um organistp.p_ i_nternacional, ~de acordo com o artigo
124 da Carta e se_rij'o selecionados, contratados e nomeados
pelO- Secreiarlo-Ge_i'3.I; de conformidãde com o disposto no
artigo 119 da Carta.
2. Na qualida~~ de funcionários de um organismo internacional:
~,..
., _
_____ __
a) Gozarão de imunidade penal e administativa em relação aos atos e açõ~~ _que pratiquem·em caráter oficial, sem
prejuízo da aut~rl:àflde do Secretário_-Geral de renunciar a
esta imunidade nos çasos em que o julgar necessário.
b)jSerão isentOs de qualquer espéCie de tributos com relação aos seus saláriOs,, benefícios e demais emolumentos recebidos do Escritório e·da Secretaria-GeraL
c) Ser·lhes-ãO _fornecidos documentos de identidade oficial expedidos pelo Ministério das Relações Exteriores de
acordo com as no!Jl;las vigentes.
0

.ARTIG09.
.Condições monetárias e cambiais
Para o seu Funcionamento o Escritório poderá ter fundos
e transferí~Ios dentro_ou.fora d_o país, de acordo com a legislação brasileira.
ARTIGO 10
Tributos
O Escritório terá os seguintes privilégios tríbutários: _
10.1 Isençã.o fiscal no que se refere a todos os impostos
ARTIGO 14
federais decorrentes ao seguinte:
FÜ;cionários estrangeiros
a) Introdução no território naciõnal de bens, para seu
uso ou consumo, ou; desde que previsto em Acordo ou Ajuste
Os funcionários do Escritório~ da Secretaria-Geral e da
específico, para uso ou consumo dos projetas de cooperação
Organização e se1:1S_ dependentes, que não forem nacionais
que. executem, total ou parcialmente no país, ou de cuja execu- do país nem tenham nele residência permanentes, gozarão
ç~, participem.
também dos seguintes privilégios e imunidade.
. b) Exportação do território ilacional de bens, para seu
1. Faéilidades e corteSias comuns compatíveis com a le~
us.O __Ou cons-umo, ou para ~so ou consumo dos projetas de gislação sobre nacionalidade e migração vigente no país; e
coóPeração que executem ou de que participem, d~~d~ que . entradas, saídas e viagens no território nacional sem outro
previstos em Acordo ou Ajuste específico, em confonmdade
requisito. ou documento que não o ulairsez-passer" emitida
·
com a legislação brasileira.
pela Secretaria-Geral, com o respectivo visto concedido pelas
c) Aquisição de bens e veículos necessárioS às atividades
autoridades brasileiras.
do Escritório, em conformidade com a legislação brasileira.
2.- Isenção dos tributos:
d) Obtenção de contribuições, fundos, doações e eQlprésa) Decorrente,s da importação ou introdução no pafs de
tin;tos para os fins consã.grados na Carta.
bagagem .péssoal, mercadorias e artigos de uso ou consumo
familiar, nos primeiros seis meses de sua intalação, à exceção
ARTIGO 11
do Diretõr do Escritório, que gozará dessa isenção durante
Comunicações
o período do exercício das suas funções.
O Escritório ·gozará, nó Brasil, para su~ comunicações
a.i) Os veículos com franquia diplomática deverão limioficiãís:
tar-se a um automóvel para uso pessoal de cada funcionário
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e sua venda ou transfe_rência ObeÇ.ecerá a legislação _àpl1cáv~l
no Brasil para esses cas.os-.
b) Decorrentes da ..exportaçãO- de bagagem pessoal, de
propriedade de um funCiOnário,.-ao coOcluir'-S!.I~(ITiiSSã6-_óu
serviço.
ARTIGO 15.
Bolsistas da OrgaDização
Os bolsistas designados pela Organi~ação para receber
treinamento ou fazer pesquisa no país ou- no exterior terão
os seguintes benefídos,__. __ _
~-1. Isenção, no toca'O_te ao subsídio para despesas a·e manutenção que receberem da Organizãç~~·__ae íinpOStós', 'taxas
ou contribuições.
_________ _
2. Visto cOmpatível com sua coudiç~o de bQlsista para
seus cônjuges e dependentes, pelo períôdo de duração da
-- bolsa de estudo no país:
ARTIGO 16
Credenciamento
O Diretor do Escritório comunicará a·o- Ministério -das
Relações Exteriores a .relação do pessoal do Escritório e da
Secretaria-Geral que exerça funções no pafs, e que terá direito
à privilégiOs de conformídadc com este Acordo.
ARTIGO 17
Funcionários contratados e especialistas internacionais
O Díretor do EsCt-itõiiO conüiniCar_ã ·:ao Ministério- Q.as
Relações Exteriores a telação dos funcíonárfos co:Ptratados
por tarefa e de outros especialistas internacioil.aiS. desXgnados
ao país em missão ofic_i3.l da Secre:taria:.Ger::aJ, para seu conhecimento, e para fins de qualquer cortesia e·prerrog~~i_v_a_ que
lhes forem aplicáveis, de acordo_c_o_m_a legislação em vigbr.
C. De Caráter Geral
ARTIGO 18
Natureza dos privilégios e imunidades
De conformidade com o artigõol4 do Acordo sobre PriviLégios e Imunidades a que se refere o artigó -6, os "j:lrivilegios
e imunidades concedidos nesta seção ·ao -pesS-O-al do -EsciitõiiO
e da Secretaria-Geral s~o reconheçídos exclusivamerite no interesse deste e da Organização. Por conse-gUinte, ó -secretário-Geral e o Diretor. por delegação deste; de'verá renUDciar
aos privilégios e imunida9~s d.,e:qualquer funcionário nos casos
em que, na opinião do Secretário=Geral, o exercício desses
privilégios e imunidades possa impedir o curso da justiça e
quando esta renúncia possa ser feita s:em prejudicar ds- interesses do Escritório e da Secretaria-Geral.
ARTIGO 19
Disposições mais favoráVeis
O Es_tritório; a Secretaria-Geral e_a_Q_rganização poderão
recorrer às disposições_ mais favoráveiS. existente$_.. QJJ às que
forem emitidas ou acordadas, no futuro, pelo Brasil em matéria de imunidades e privilégios, em benefíçio de outros organi~
mos internacionais ou- rilissões de cooperação té_cnica e do
pessoal desses organismos ou mis_sõe_s:
V. Disposições Gerais
ARTIG0_2Q _
Cooperação

O Escritório, a Secretaria-Gerar e ã OrganizàçãO:
1. Zelarão para garantir pOr'parte dos seus fUnciOnários
respeito pela legislação brasileira evitàntlO que se verifiquem
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abusos dos privilégios e imutiidades Concedidos por meio deste
Acordo.
~
~
--. i~_ Tom~('!_o as lnedi_das que forerri neceS~iãs p3ra a solo.:
ção adequada_ de litígios provenientes de _contratos ou outras
_questõ~s de dj~eito privado_ em que seja parte o Escritório
oU -seUS funcionário-s.
· ARTIGO 21
Salvaguarda
··_Nenhum artigo do presente Acordo será interpretado coIfi_º:iiillJedirnen~~-à adoção de medidas apropriadas de salva~u~n~a dos interesses do BrãSU.
.ARTIG022
··-Solução de controvérsias
Qualquer Controvérsia sobre a aplicação 'ou interpretação
das disposiçõeS deste Acordo s_erá submetiõ.o a um processo
de Solução acordado pelo Governo brasileiro e pela Secretaria-Geral de acordo com os costumes internacionais.
-

ARTI0023
- -Emendas
Este Acordo poderá ser emendado de cpmu_m acordo
éntre o Governo brasileiro e a Secretaria-Geral da Organizaç-ã-o dos Estados Americanos.
. ARTIG024
Vigência
Este Acordo entrará em vigor na data de sua aprovação
pelo Congresso Brasileiro, Entretanto, qualquer das Partes
poderá notifiCar a outra do_ Se.u_ desejo de _denunciá-lo com
Um- ano de anteCédência.
-F6itó em BraSíHa, aOs 23 dias do mês de fevereiro de
1988, em dois exemplares originais, "Sefido amboS os textos
igualmente autênticos.
_
Pelo Goverõ.ó da República Federativa do Brasil: Roberto
de Abreu Sodré
- Pela Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos: João Clemente Baena ~ares~
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
LISTA N' 002, DÊ Wl3 .
EM25 DE MAiO DE 1993
Cortéspbndências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do Senado Federal:
Diversos:
;_ da Câmara Municipal de Guaratinguetá - SP, mãÕ.ifesto de apoio__ao Ministro da PrevidênCia Social, pela atitude
tomada contra os devedores~_
-=-da AssOciação Comercial Industrial e Agrícola de Itaquãquecetuba - SP, solicitando especial atenção em relação
ao Projeto de Lei n• 279191;
..... .
-do Con-selho Federal dos DetetiveS' Profissionãis :...._
Bf3Shlã-ffF, soiicltafldo íri-clusão-mi Ordem ào Dia do Projeto
de Lei n• 330191;
-da Câmara Municipal de Limoeiro"·:_ PE; apresentando votos de aplausos ao Congresso Nacional, pela aprovação da Emenda no que se refere ao Fundo de Particip3Ção
dos MunicípiOs;
__;_;-da Câmara Municipal de São José dos Campos -=-- SP,
solicitando esclarecimentos e contrária à concorrência inte~a·
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cion~l efetuada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento do Governo do Estado para comp'ra de radar
meteorológicO;
-da Câniara Municipal de Pompéia - SP, solicitando
medidas necessárias para garantir ó recebiffiento do salário
mínimo- de cem dólares;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Pires - SP, solicitando alteração na lei que trata sobre o afastamento do servidor público que concorra a um cargo público;
-da Câmara Municipal de Belo Horizonte -MG, contrária a pena de morte no Brasil;
-da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia- BA,
moçãO de aplausos a Co"missão Parlamentar de Inquérito que
investiga "O caso PC Farias";
--do Tribunal Regional Federal de Recife .:.._ PE, reivindicando aprovação do Projeto n' 2.483/92;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, soliciR
tando garantia de um salário mínimo mensal às pessoas portadoras de deficiência física ou mental;
-da Câmara Municipal de Lorena - PR, moção de
congratulações pela aprovação ?o projeto de lei do 'Deputado
·
Luís Roberto Ponte;
-da Secretaria do Governo e Justiça do Estado de- Goiás
- GO, enviando cópia do Decreto·-n" ~.905, de 30-12-92;
da Federação das Associações de Municípios do Rio Gi"ande
do Sul - RS. referente à aprovação da retenção de recursos

Municipais;

-

-

-da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP,
rnanifestand~-se contrariamente ao tratamento discrimína:tóriõ dispensado a brasileiros pelo Governo de Portugal;
-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto --'SP, solicitando informações sobre o Projeto que aUmenta o
número de vereadores;
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários - Angra dos_ Reis -:-- RJ, solicítand.o aprovação
do Projeto de Lei n' 3.424/92;
~~
Posse de novas mesas diretoras:
-da Câmara Municipal de Combinado- TO;
-da Càmara Municipal de Candiota -RS;
-da Assembléia Legislativa do Estado de GOí3s- GO._
Manifestações sobre o IPMF:
-da Federação do Comércio Atacadista do Estado do
~
Rio Grande do Sul - RS;
-da Delegacia Regional do Ciesp de Indaiatuba-:- SP;
-da Assocíação de Jovens Empresários de Porto Alegre
-RS·
~
__:do Sindicato do ComérciO- Atacadista de_ Frutas de
São Paulo - SP;
. -da AssoCiação Brasileira dos Importadores e Comei~
ctarttes de Produtos Químicos~ São_P___aul_g_- SP;
-do Sindicato do Comé!cio Varejista de Presidente Prudente -SP;
-da Câmara Municipal de Cruz .Alta - R_S; __ _
-da Associação Comercial, Industrial e Rural do Espírito Santo Pinhal - PR;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba SP;
~
-do Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes e
Vendedores Ambulantes de Cainpinas- SP;
-da Associação Brasileira de Coabs - São Paulo SP;
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-do Clube de Diretores Lojistas de Caruaru- PE;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru- SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de_ Marfiia- SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara
-~·

~

~

~

~~

_:_do Sindicato do ComérciO Varejista de Taubaté SP;
-do Sindicato dos Comissários de Despachos no Estado
de São Paulo- SP;
-da Associação Comercial de Santos - SP;
-'- da Associação Comercial e Industrial de São José dos .
Campos-SP;
-da Associação Comercial e Industrial de São Pedro
--SP·
·~da Câmara I\funicipal de Ribf:irão Preto- SP;
-do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Ali~
mé~ntfcios do Estado de São_Paulo- SP;
-do Núcleo de Cinem~ de Animação de Campinas SP;
-da Câmara Municipal de Erechim- RS;
-da Câmara Municipal da EstânCia de Bragança Paulista
-SP;
-do ROtary Club de Cianorte - Furquim de Castro
-PR;
-do Sindicato da Indústria do Arroz no Estado de Minas
Gerais-MG;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Fé do
Sul-SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Material Médico Hospitalar e Científico do Estado de São Paulo - SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada San~
tista- SP;
-do Sindicato do Comércio Varejísta de Araçatuba SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Lins- SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Barretes SP;
-da Associação Comercial e Industrial de São Sebastião
do Paraíso- MG; - -do Sindicato Rural de Presidente Prudente- SP;
-do Sindicato do Comércio VarejiSta de Adamantina
;_-sP;
-da Federação dos Díretores Lojistas do Rio Grande
do Norte- RN;
~
-~
-do Sindicato do Coniércio Varejista de Bidgüi- SP;
---do Sindicato do Comércio Varejista de Itu---: SP;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas
de Santos - SP;
-da Câmara Municipal de Botllcatu- SP;
-da Associação Brasili::ira- dOs Importadores e Comerciantes de Produtos Químicos de São _Paulo - SP;
- --_di Câmara MiirilciPãf de-FranCa- sP; -do Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de Fundações
Estaduais do Rio Grande ~~-~ui :-:.RS;
-da Federação e Centro das IndúStrias do Estado de
São Paulo - SP;
-da Associação Comercial e Industrial de Chapecó -:~
SC·
' -do Centro Empresarial de Chapecó - SC;
-da Câmara de Vereadores de Palhoça- SC;
-da Associação Comercial Industrial Agropecuária de
ltapetininga - SP;
·
,
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-da Associação Comercial e Industrial de Jo_s_é Bonifácio
-SP;
-da Associação Comercial Industrial de Jacareí -SP;
- da Federação do Comércio do Estado de Minas Gérais
-MG;
-da Associação dos Extra tores do Estado de Minas Gerais-MO;

- da Associação Comercial do Estado de São_ Paulo SP;
-do Sindicato da Habitação de São Paulo- SP;
-da Associação Cotrtercial e Industrial de São João da
Boa Vista- SP;
-da Santa Casa -da Misericórdia do Rio de Janeiro -
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E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 556, DE 1993
Nos termos do art. 281 do _R~gimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
a redação final do Projeto de _Lei da Câmara. n~. 7~ de 1993,
a_ fim de que figure na Ordem_ do Dia da s~~são §eguinte_·=-Sala das Ses.sões, 9 de junho de 1993. -Senador Elcio
Álvares
-

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerjmento,_o projeto a que se refere ffgurará na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
RJ·,
Há oradores inscritos.
-da Federação das Associações de Municípios do Rio
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
Grande do Sul - RS;
para uma comunicação.
-da Associação Médica Brasileira de São_Paulo- SP;
-do Rotary Club de Assis Chate_auJ;Jriand - PR;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
-da Associação Comercial e Industrial c;le Rio Preto
a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Mauro
-SP;
-· ~- Benevides.
-da Associação Comercial e- Industrial de Uberlândia
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -.CE. Para uma
-MG;
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
-do Conselho das Associações Comerciais--do Litoral
Senadores, desejo comunicar·oficialme:nJ~ ao Sena<J.o federal,
Paulista - SP;
para que fique registrado nos Anais da Casa, a promulgação,
-da Associação Comercial e Industrial d_e São Bernardo
ontem ocorrida, çla Lei_ Orgânica do Pistr1to _Federal, numa
~do Campo- SP.
solenidade das mais significativas realiiã.das no_ Memg_rial JK_.__
Destaque~se, Sr. Presidente, que durante dois anos tiVe
Manifestações Contrárias a LDB o privilégio de presidir a Comissão_ do Distrito federal, na
Senador Darcy Ribeiro:
fase que anteced_eu a ultimação da autonomia política de Brasília, e durante esse ._espaço_ de tempo tive oportunidade de
-da Associação de Docentes da Universidade Federal
me identificar muito de perto com as questões políticas, econô~
do Piauí- PI;
-da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Edu, micas e sociais da Capital da República. Daí por que, ao
ser convidado pelo Presidente da Câmara Legislativa, Depucação de Brasília - DF;
tado Benício Tavares, para toe fazer presente àquele memo- _
~da Universidade de São Paulo~ SPi
rável evento, fiz questão de levar, não apenas a S. _Ex~ mas
-do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp- SP;
igualmente a todos os 24 componentes daquele Colegiada,
-da Universidade de Brasllia - DF;
a manifestação dos meus aplausos pela iniciativa-que afirial
-do Centro de Estudos de Educação e Sociedade de
se concretizava.
Campinas ......: SP; e
A informação que temo"s é que durante um ano e_ d_ez_
-da Prefeítura Municipal de Vitória- ES.
meses de elaboração a Lei Orgânica do Distrito Federal espelha a realidade da própria conjuritura- da Capital da -República
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expee o prestígio que deram ao acontecimento o Governador Joadiente lido vai à publicação.
- -- - quim Roriz, o Presidente do Congresso Nacional, Senador
Consta do Expediente o Projeto de Decreto Legislativo
Humberto Lucena, o Ministro da Justiça, Maurício Corrêa,
n' 17, de 1993, que terá, nos termos do art. 376, c, do Regio Ministro~Chefe da Casa Civil, Henrique Hargreaves; tudo
mento Interno, perante a Comissão de Relações Exteriores
isso -ofereceu uma diini::nsão extraordinária àquele acontecie Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento
mento que merecia realmente um realce, que agora pretendo
de emendas, findo o qual a referida ComissãO terá ·quinze
fazer utilizando a tribuna do Senado Federal. .
dias, prorrogáveis por igual período, para opínar sobre a pro~
Ao fazê-lo, Sr. Presidente, desejo levar as minha~ congra- _
posição.
- -- tulações efusivas ao Presidente da Cât;nara Legislativa de BraO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Constam -sílici, Deputado Benício Tavares, bem assim a tOda a represen•
ainda ao Expediente ProjetaS de Lei da_ Câm-ara n9s 110 e
ta_ção política- ao Distrito Federal,__ aqui no Senado Federal,
111, de 1993, que terão tramitaÇão com prazo determinado
representada pelos Senadores Pedro T6ixeir__a, Valmir ~m
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1~. da
pelo e Meira Filho, como taf!lbém ao próprio Ministro- da
Constituição, combinado com o _art. 375 do _Regimento ln~
Justiça, Maurício Corrêa, que, deixando a cadeira do Senado,
terno.
hoje empresta a sua Colaboração decisiva ao Governo Itamar
De acordO com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
Franco.
as matérias poderão receber emenda_s, pelo prazo de cínco
Era esse o registro, Sr. Presidente, que desejava fazer_
dias, perante as Comissões de Constituição, Justiça e CidadaR
sobre a promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal.
nía, e de Assuntos Económicos, -i:.CSp-edivamente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE -(Chagas Rodrigues)- Sobre a
O Sr. Gilberto Miranda- Sr~ Presidente, peço a palavra
p1esa. requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
paiii umã breve comunicação ..
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O SR. -PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ___: Concedo
a palavra a V. Ex", na forma regimental.

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ creio que está _na hora de o Ministro
Jo~é _Andrade Vieira para~ de pr~g_ar a discórdia eD.tre os
Mmis~tros de todas as áreas do Governo I ta mar.
~impossível aceitarmos· que o Sr. Ministro, que d"everia
estar mtegr~do ao Gpverno,_ vá a São Paulo, comõ ocorreu
na segunda-feira, próxima- paSSada, Para- crificar o Ministro
das Minas e Energi~, dando palpites nesse setor; criticar o
titular da Pasta da Fazenda, dando palpites nessa área. Não

cc:>ntet;te, criticou o Sr. Ministro Alexandre Costa, dando pal-

pites e fazendo afirmações levianas junto ao empresariado
de São Paulo.
·
Naquela oport~nidade, o Sr. Ministro também a{irriiou
que a Zona Franca da Manaus, como incentivo fiscal, deveria
acaba~, porque é um pólo único e exclusivamente_ rna(JuiadOr.
Segugdo S. Ex~. na Zona Franca não se produz nada.
. E impossível aceitarmos, principalmente- nós do Norte,
afumações tão levianas do Sr. Ministro da Indústriã, Comércio
e TU-rismo, tendo cm vista que, acredito, S. Ex' nunca esteve
na Zona FrãnCã de Manaus; que em nenhum momento tenha
_
visitado alguma indústria -daquela cidade!
. _Quero aproveitar eSta oportunidade~para convidclr O-S-r.
Mtmstro a comparecer à reuniãO conjlinfa-·da SUFRAMA
e da SUDAM, no próximo dia 28, e Iâ enfrentar a população
do Amazonas, conversar com os empresários.
Gostaria também de ver o Ministro vir, de público, fazer
sugestões sobre a política industrial, não como tive oportu~
. nidade de vê-lo fazer_, ~uando veio a esta Casa, mais precisamente, à Comissão de Economia. Simplesmente esperávamos
que o Sr. Ministro l_!ouxesse contribuições valiosas. para o
programa do PROEX. O Ministro veio à esta Casa; sentou-se,
teve a palavra e disse: "Acho que o BNbES deveria ser o
órgão que estudaria os financiamentos do PROEX." Pelo
que me parece, o Ministro não leu nem o proje"to lliãndado
pelo Executivo para cá.
_
Este Ministro pouco sabe de indústria, pouco-·conheci~ento tem de c~mér~io. S. Ex~ sabe muito ~ de banco, que
e o setor que ma1s afl1ge este País, o setor que faz o Tesouro
pagar taxas absurdas! Gos4tria de ver o Ministro José Andi:ade
Vieira, na próxima. ida a São Paulo ou a qualquer Estado
qu~ tenha grande divulgação na Federação, vir, de público,
criticar o setor bancário, criticar a classe dos ban_queiros, criticar a alta taxa de juros. Aí, sim, virelriovãmerifea esta -tribuna para dar os parabéns ao Sr. Ministro. Mas, até agora, a única
cai~~ q~e o Sr. Ministr~ pregó~-foi_idiscói-dla, a crítica-peta
crítica, sem dar soluções aos problemas nacionais.
Esperamos, o máis breve po-ssível, que o Ministro se reüate das críticas feitas à Zona Francã de Manaus e vá ao Esi3.âo
do Amazonas na reunião do dia 28.
·
Muito obrjgad.Q, _Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o
Sr. Chagas Rodriiues, 19 Vice-Presidente, deixç a cadeira da presidência, que -é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
-A Sr' Marluce Pinto - Sr. Presidente, também tenho
uma comunicação inadiável e solicitaria a palavra a V. EX'"
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O SR. _PRESIDENTE (Magno B~celar) - Concedo a
palavra a V. Ex·, solicitando que seja breve, porque a lista
---- ---de oradores é grande.
. ASRA. MARLUCE PINTO (PTB- RR. Para uma breve
comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
~rs. Seriado~es, hoje,.,pela manhã; re.cebi. um expediente do
Ilustre Prefeit_o_Sebastrao Portella, do Mumcfpio de Caracaraí,
com urna sohcltaçâo parà queirttetcedesse juntO às autoridades competentes objetivando evitar um colapso no forneci~
menta de gás de cozinha, não só naquele município, mas
em todo o Estado de Roraima. Apelos semelhantes também
me foram apresentados por diversas empresas e entidades
da Região Norte.
, . Estudando o. assunto, constatei que, no dia 24 de maio
ulhmo,_ uma medida do Departamento Nacional de Combust~veis, regulamentando o ressarcimento dos fretes para o fome~
cunento de GLP, estabeleceu um limite de dois quilos do
g~s de cozinha por habitante e adotou como parâmetro populaCIOnal o Censo de 1991. realizado pelo IBGE.
Tal decisão, Sr. Presidente e nobres Pares foi adotada
com _o obj~tivo maior de unificaçãO áe preço; do produto
~o consumidor, através do subsídio ao frete~_o que nos parece
justo e oportuno, além de evitar possíveis fraudes. --Todavia, ao lado dos aspectos positivos da resolução daque!eDepartamento do Ministério das Minas e Energia, verifiquei que os apelos a mim dirigidos tinham sentido e precisavam
chegar ao conhecimento de S. Ex•, o Sr. Ministro Paulino
Cícero.
- Com efeito, Sr. Presidente, dois aspectos preci~am ser
levad~~ em conta para 9ue a medida do DNC não prejudique
a Regtao Norte e. espectalmente,_oEstado de Roraima: Como
é do conhecimento de meus ilustres Pares, os meios de transporte que ligam Roraima ao restante do País, ou seja, a
· BR-174 e o leito navegável do rio Branco, em determinadas
épo~as do an?, tornam-se intransitáveis, deixando a região
praticamente ilhada e dependente de parcos vóos_ comerciaS
para casos de emergência.
Essa realidade, apesar de nosso constante trabalho e dos
-esforços de toda a Bancada de Parlamentares de Roraima
para destin~ recursos suficientes à pavimentação da BR~I74,
provoca efeitos desastrosos para a economia estadual, fato
com o qual inevitavelmente temos que conviver e procurar
amenizar s_eus efeitos, fazendo estoques de produtos em volume superior ao normal, nos períodos de fácil trânsito~ Assim
-faz-se necessário que o fornecimento de gás, em deterrn.iÕ.3d~
-épocas; seja superior ao normal para garantir estoques sufictentes para as fases de difícil transporte. E os meios de estocagero nós os temos em Boa ViSia e Manaus, que _são os tanques
armazenadores do produto, com capacidade suficiente para
abastecer todos os lares brasileiros daquela região.
- Outro problema característico de Roraimà, que precisa
ser levado em conta, é o do cres_c4n.ento demográfico acompanhado_de um aumento atípico das populações urbanas, principalmente pelo fechamento dos garimpos e pela extraordinária
m~gração de habitantes de outros Estados, atraídos pelas riquezas e oportunidades oferecidas pelo novo Estado. Um
exemplo claro desse problema ocorre no Muni_cf_Í)io de Caracaraf que, em 1991, por ocasião do Censo realizado pelo IBGE, possuía uma população de 8.810 habitantes. Hoje, esse
número é de aproximadamente 14.000 mOradores. -Fatos semelhantes ocorrem em Boa Vista e em outros -Municípios.
Destarte, para ser coerente com a realidade local, o Departamento Nacional de Combustíveis teria que levar ein coD.-
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sideração a população atual e não a de 1991, que consta nos
documentos do IBGE. As normas baixadas por aquele órgão
federal precisam, puis, serem adaptadas à realidade para não
serem causadora_s_ de problemas sociais.

Concluindo, Sr. Presidente, faço uma solicitação, desta
tribuna, ao Deputado Paulino Cícero, Ministro das Minas
e En6i'gia, parã que determine ao DNC um reestudo da medi~
da visando a um diálogo com empresas transportadoras e
um levantamento dos casos anómalos para se garantir o fornecimento de gás ao Estado de Roraima na quantidade neces-

sária e durante todas as estações do ano.
Era a comunicação que eu queria fazer, Sr. Presidente.
Que o Ministério de Minas e Energia torne as medidas necessárias no sentido de suprir o abastecimento de gás na noSsa
região.

Durante ó disCUrso da Sr' Marluce_ Pinto,. o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeira dil p-residência, que é
ocupada pelo Sr. Chagas Rodn"gues; ]\' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Albano Franco, por cessão_- do
Senador Ney Maranhão.
O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE- Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revi~o do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a nossa palavra, na tarde de hoje, refere-se
a dois eventos dos quais participamõs na- ·se-mana passada:
a reunião da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, e a reunião da Unesco; em sua sede, em Paris.
No plenário da Organizaç-ão Internacional do Trabalho,
como delegado empregador do Brasil, tiv"emOs op-ortunidade
de discursar não só a,ce_rca do que existe hoje em termos
de relações do trabalho em nosso País e acerca -do que--é
o Governo Itamar Franco, mas, também e principalmente,
cobrando uma nova ordem económica- internacional, tendo
em vista o protecionismo de alguns países desenvolvidos que
continuam a dificultar a soluçã.o dos problemas das nações
em desenvolvimento, como o Brasil.
No plenário completamente lotado da Organização, com
a participação do Sr. Diretor-Geral da OIT, Dr. Frederico
Mayor, e a presença de 182 delegados, fomos ouvidos e recebemos a solidariedade de quase todos os países contra as medidas
protecionistas, que prejudicam, afetam e ameaçam o desenvolvimento do Brasil.
Sr. Presidente, Sr. Senadores, o outro registro alude à
celebração, em Paris, na -última sexta-feiiã---= o Sr. Ministro
da Educação, Dr. Mun1io·de Avellar Hingel estava presente
- , de um acordo da maior importância para o futuro do
Brasil. Esse acordo, firmado entre a Confederação Nacional
da Indústria - CNI, o ServiÇo Nacional de Aprendizagem
Industrial- SENAI, e a Unesco, visa à criação de um centro
internacional de formãção, de informação e tr:ansferência de
tecnologia, que se pretende construir no Rio de Janeiro, beneficiando não só o Brasil, mas também toda a América Latina
e os países do Caribe. O aperte de verbas para a instalação
desse importante centro de formação será realizado pela Comunidade Económica Européia.
O Sr. Aureo Mello- Permite V- Eli'-um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Pois não- Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex\ nobre Senador Aureo Mello.
Em seguida, concederei um ap~rte ao·- nobre_ Senador Ney.
Maranhão.
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. Q_ Sr. Aureo Mello - Nobre_ Senador Albano Franco,
V. Ex•, ao trazer ao conhecimento do SenadO essas dUas ilnportantes deliberações de âmbitO {n,teinaçiona_l, r~vela, m3.is
--~~a vez, a _I!!an_e!ra__diligente~ atuail,te _e eficaz com a qiial
se comporta na Presidência dãCõnfe-dei-ação Nacional da ln"dústria. ~-_E~. na sua moçida_d.~; ~ u~ exemplo para este
País e tem sido, no meu entender~ um_ dos homens mais erriinentes do meio político. Não é a primeira vez que me dirijO
a V. Ex~. em cáráter peSsoal, inclusive, para dizer que teria,
caso fosse candidato à Presidência da_ República, o meu voto.
(Palmas.) V. Ex~ está lançad? _como candidato, com () apoio
do Pará, de_ Rpraima, .de_Perriambuco, do Disúito Federal
e. do Amaz_onas, conforme posso depÍ"eendéf pelOs acenos
de concordância que me fazem_Os_ilustres representantes desses Estados, aqui presentes. Indubitavelmente, é V. Ex~ um
moço que, na sua simplicidade, na sua modéstia e, ao rilesmo
tempo, na grande mobilidade que revela, demonstra verdadeira vocação e extraordinária revelação do homem que luta
-pelos interesses do Brasil. Quero apenas manifestar o meu
regozijo diante da celebração dos a.cordos de Genebra e de
Paris, aos quais V. Ex~ pôde assiStir, atüandO e se manifestando, e desejar sinceramente _que a sua gestão à frente da
Çonfederação ~acional,_qa I11dústrja, venha a produzir cada
vez mais acordos e benefíciOs coOO:o esses~ que ta"rito -Servem
·ao p·ovo do Brasil e à coletividade nacional. Era este o aparte
_que_~~_q_ueria dar a V: Ex~
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Aureo Mello, a generosidade de suas palavras sensibiliza este colega
de V. Ex• ,_serVindo de estímulo e incentivo para continuarmos
nçsta luta e_ neste trabalho em favor do desenvolvinlento do
País. Principalmente porque tivemos a oportunidade, nesta
nossa recente viagem ao exterior, de duas participações da
maior importância para o nosso País; uma, inclusive, objetiva
e concreta, quando conseguimos, em Paris, assinar e celebrar
est~ _ac_ordo com o Dr. Fed(,':rico. Mayor, Diretor-Geral da
Unesco que, para felicidade nossa, teve também participação,
assistindo à celebração deste acordo como testemunha de S.
Ex• o Ministro da Educação.
Agradeço realmente as pal~vras do nobre e intelectual
Senador Aureo Mello.

OSr. Ney Maranhão -Perlnite.-me V. Ex:-Un)_ aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Ouço com praier Y Ex•,
meu Líder e nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão --:- Senado:f Albano .Franco, um
país se desenvol_ve com dois pilares: a educação e~ te-cnologia,
que a complementa. Infelizm~nte, V. E~ conhece m_uito l:!em
esse panorama no nosso País, onde é míni~o o: percentual
investido na área da_ tecnologia. E estamos atravessando o
mundo COf!temporâneo, onde são valorizadas a "t«?cnologia e
a competitividade, onde quem faz melhor é quem vende mais
-e é qU.effi vence. Veja V. Ex~ o exemplo, ao·quaf sempre
me refiro, da China! Há pouco tempo, o ex-PreSidente da
República e Senador José Sámey voltou daquele país, surpreendido com o desenvolvimento da República:. Popular da
China, hem como o de Formósa, que V. E~ também conhece.
Esses dois países, sendo um deles menor do que-a Paraíba,
têm uma soma de reservas de 95 bilhões de. 99lares. E a
República Popular da China está dando um exe;nplo ao se
abrir para o mundo. A última vez, Senador Albano Franco~
em que estive chefiando uma delegação de Senadorrs e Depuw
tados, conheci, ei_Il Sian, a ·antiga capital do lmp~tio~_os m~io-
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da ·mais alta releVância. que são de' responsabilidade da Confe~
res centros de tecnologia da China. O percentua1 de investi·
deração Nacional da Indústria e da sua congénere, Confedemento nessa área é dez vezeS _maior-do que o praticado no
ração Nacional do Comércio, a erttidade de maior relevo do
Brasil, hoje. E V. Ex•, .é~lno'homem·c\e indústria, como·polí·
tico que vê não apctrilS '(5 que -e-stá à 'suã ·frerite, rrias nlim
uniVerso educacional não hesita·urft íriOmento em assirtar esse
convênio com a CNl."sob a sua inspiradora liderança. Infeliz~
ângulo de 3609 , vê este Pitls com os'.pés'na terra, pois coriliece
inente, ainda há segme_ntos que ignora~ que a Confederação
muito bem os nossos' prbb!eniàs. E urría- prova disso é que
Nacionãl da Indústria e a ConfederaçãO Nacional do Comércio
V. Ex• está há muitOs. ~~os· ôa COnfedera-ç-ão NaCional da
mantêm- centros de ensino profissional do mais alto nível,
Indústria. Isso não acontece porque os indústrias gOstem- de
capazes de rivalizar com qualquer outro congénere de qualV. Ex\ mas principalmerite pela sua capacidade, por ser um
homem de visão do futuro. Outia -prova evidente da sua comquer parte do mundO. Entretanto~ continuam os preconceitos.
Recentemente fui convidado pira falaf, em Fortaleza-; a todos
petência é a viagem qUe
Ex• acaba de fazer ao extéri6r,
os· pTeSiderites das a'ssociações estaduais ligadas à Confedefirmando um convêniO, à!ravés do 'quai quem vai _ganhai é
ração NaciOnal do Comércio. Tive a preocupação de solicitat
o Brasil, é o nosso Pá~s, ~ a: Compeiitivídade e a indústriá.
a V. Ex\ como tatnbém ao Dr. António de Oliveira· santos,
Parabéns a V. Ex~ por esse magnífico trabalho em prol do
Presidente da Confederação Nacional do Comércio, os deta~
desenvolvimento da Nação 1:5r3sileira·.
',I '
.
,
lhes
dessa fabulosa rede de ensino mantida pelas duas Federa~
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre colegà, Senador
ções. Nessa ocasião transmiti alfiumas obs,ervaçóes que realizei
Ney Maranhão, inicialmente desejo agradeCer a V. Ex~ por
recentemente numa área freqüentada, com uma inv;ejável assi~
ter cedido o seu tempo para fazermos este pronunciamento.
duidade, pelo nobre Senador Ney Maranhão. Visitei, além
O sr~ Ney Maranhão ......... É nossa obrigação, pois quando
do Jap~~· a Coré~a. d?. Sul (Repú~li~ d~ C~r~ia) 1 ;ra!wan
V. Ex~ sobe à tribuna do 'Senado é para abordar assuntos
-CUJO nome oficiaf é _República da China, Cingi:tpufa, e
sérios, qUe tOdos nós reve·renciamos...
depois chegando a·NOVa Delhi para .p.ai-ticiPar de uma reunião
da União Interparlamentar, que reúne parlamentos do mun-do
O SR. ALBANO FRÁNCO,'--- Multo obrigado, mais úma
inteiro._ Essas observaçõ.es foram ·extremamente úteis, confir~
vez, nobre Senador Ney Mar3nhão. Mas quero tanibé_m apro~
mando inteiramente relatórios feitos pelo Senador Ney Mara~
veitar o aparte de V. EX~Tpará dizei qué a hisióriã fará justiÇa
nhão após numerosas visitas que realizou àquela área. Fiz
a um trabalho seu nesta Casa, que teve ampla repercussão
um relato completo 1 deixei toda a documentação cortt a Confeinternacional.
deração Nacional do Comércio, exaltei também o. esfot:ço_de
Tive oportunidade de falar, na última quarta~feira. em
V. Ex~ e, apesar disso, ainda encontrei algumas resistências
uma reunião da OIT, em Genéve, com l:lm d_os_ representárites
em setores que tomaram conhecimento, pela prime_ira vez,
da China Continental, que houve uma proposta do Senador
pOr lneu intermédio, do que está sendo feito na área dos
Ney Maranhão para o ingresso das duas· Chinas no GATT,
chamados Tigres Asiáticos, sem deixar de' lado o Japão, que
a qual obteve a assinatura de todos os 81 Senadores: Eles
é também uma fonte de inspiração para o mundo todo na
ficaram muito agradecidos e lisonjeados porV .·Ex~ eStar fazen~
área _educacional. Apesar disso, perduraram as restrições.
do esse trabalho. E V. Ex~ tem- feitó ·até um trábalho ecuril.êQuando eu me referi _ao fato de que, na República da Coréia,
nico, júlftàil.do e procurando unir, em ·algumas reuniões-; as
92% _daS universidades estavam localizadas no setor privado,
duas ChinaS, Taiwan e a China Continental. É V. Ex~ sabe
houve espanto e ceticismo. Logo-depois esclareci quey nesse
que muito necessitamos de recursos, investimentos, tecnologia
país, o es_tudante que não tiver dinheiro para pagar as IJU!nsalie capital, principalmente o nosso Nordeste, e o seu trabalho
dades na universidade privada vai a qualquer banco, contrai
junto a TaiWan está ajudando, porque eles já estão fazendo
um empréstimo, que será pagável ao longo de 20 anos, a
investimentos em Sergipe e em Pei'nambuéo.
partir da diplomação, tendo como avalista o governo coreano.
Quero agradecer mais uma vez as palavras generosas e
Orá, obviamente est_e é urp. ex_emplo que não deve_s_ú ignorado
amigas do.Seltador Ney Maranhão.
ou subestimado. Não faltaram vozes, entretanto, para dizer
Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer
que a Coréia do Sul não é um país democrático: A democracia
que, graças a Deus, obtivemos êxito ~essas duas visitas, na
não é, realmente, do tipo helvético. Pacientemente, _dei um
semana passada, ao exterior, principalmente quando conse~
outro exemplo: o Japão, que é, sabidamente, notoriamente,
guimos celebrar com a Unesco.esse acordo que vai possibilitar
um país democrático, 67% das universidades do Japão estão
a instalação, no Rio de Janeiro, do Centro Internacional de
no
setor privado. A universidade pública também cobra_anuiFormaç~9. ~çle Informação e de Transferenciade Tecnologia.
dade de quem pode pagar. Quem não pode pagar receb_e
O SI-•. •Jrião Calmon :-- Permite-me V. E~ um aparte, -bolsa de estudo. Estes exemplos demonstram que está na
nobre Serlador?
hora, depois dessa nova fase da história da humanidade, depois da derrocada do comunismo na antiga União Soviética,
O sJi.,~BANO FRANCO-....:.:. Corri muítô prazer, nobre
depois da implantação da Comunidade de Estados IndepenSenador_ ~Q~<? Calmon.
_
dentes, depois da abertura de concorrências ria antiga União
O Sr•. João Calmon - NObre Senador Albano Franco,
Soviética para prospecção, refino e transpOrte de petróleo,
desejo coD.gratular~me com V. E~ por sua nova vitória, que
concorrênci~..ffi!..e foram ganh_as por grupos americanos e japofoi a assinàtura desse acordo na área da Unesco. Esse fato
neses, es~á na hora de fazermos-a reVtsão de '"alguns c60celtõs.
demonstra que, no Brasil, precisamos sepultar, definitivameri~
Porque, realmente, não é possível que o Brasil Continue ignote, precond::itos ainda existentes em relação à colaboração
rando esses exemplos inspiradores. Por outro lado, não é
do comé:tcio.;,~a indústria e de outros segmentos da economia
só na área dos chamados Tigres AsiáticOs que está havendo
do País ná: área educacional. A Unesco é, como todos sabeessa revolução na área da educação. A República Popular
mos, o organismo da ONU que cuida de problemas de educada China, também frequentada pelo nobre Senador Ney Maração e cultura:. 'Depois <,la análise de todos os empreendimentos,
nhão, tem também uma preocupação obsessiva com a educa-
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ção. Eu já visitei três' vezes a República Popular da China,
desde os tempos anteriores à abertura para a iniciat.iva privada.
Lembro que a China batia recordes na sua preocupação com
relação à educação, seguindo a tradição milenar responsável
pelo provérbio "Se voc-ê quiser matar á foMe de alguém não
lhe dê um peixe, ensine-~he a pescar' 1 , Perdoe~me a extensão
deste aparte, 'mas eu me senti no dever de prestar esta homenagem a V. Ex~, cornO ja prestei ao Dr •. Antônio de Oliveira
Santos, Presidente -da ConfederaçãO Nacional do Comércio,
não são retrógradas, que estão sempre abertas às idéias inovadoras. Como por ·exemplo, posso citar rapidamente, a terra
que teve o privilégio de ver nascer o nobre e combativo Senador Eduardo S_uplicy Matarazzo. É o caso"dO Órup'o-Bradesco,
que utiliza um artigo da legislação, creioque do tempo do
nobre Senador Jarbas PasSarinho comQ MiriíStfO dá Educação,
que permite que empresas privadas, ao inVés
recolherem
ao Tesouro Nacional o dinheiro do salário~educação; possam
elas mesmas aplicar esse numerário . .São_Qs GináSioSBradesco
que, em número de 30, prestam relevantes serviços à edUca~
ção. Diante deste capitalismo avançado; eu diria progreSSista,
com o mais alto sens-o de patriotismo; creiO que nem tudo
está perdido. A educação brasileira atravessa uma· fase de
indisfarçável gravidade, mas, com a colaboração e- com a ~fensi
bilidade de líderes como V. Ex~; como António de Oliveira
Santos e tantos outros, acabaremos ganhando essa bat:ilha.
Sem essa vitóri~, Senador Albano FranCO,- nada evitará, neste
País, mais cedo ou· mais- tarde, ---iéjnO áté ·que seja mais
cedo - nada evitará uma convulsão ·social. MuitO obrigado.

ae·

O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador João Calmon, sinto~me feliz e profundamente honrado com o aparte
de V. Ex\ principalmente quando o assunt() é educação. Falar
em educação em nosso País é citar João Calmon, símbolo
daquele homem que vive preocupado cdrii esse Selôr~Nenhum
país alcançará o seu pleno desenvolvimento, Senador João
Calmon, sem a educ_ação. Quero, rftais uma vez, ressaltar
os méritos de V. Ex~ em termos da ed1;1Cação no Brasil. V.
Ex~ tem uma vida dedicada a essa cauSa; esse assunto. Real~
mente, V. Ex~ é um apaiXOnado Pela educação. Hoje, todos
reconhecemos que a educação é que vai fazer esté País se
desenvolver.
Aproveito o aparte para agradecer as palavras en:iltece~
deras de V. Ex~ a instituições como ó_ Senai e o ·sertac·: A
título de exet)lplo, Senador João Cal~bri e meu caros Sen~do
res, hoje, o SENA! -Serviço NaciOnal de Aprendizagem
Industrial - , entidade, criada, mantida e administrada pela
indústria brasileira. possui mais de 6üp ~nidades em, funcionamento no Brasil. Somente em J 992, tivemos cerca de um
milhão e duzentos mil alunos nas escol<is do Senai. No último
ano, i~auguramos~·o que há de mais "ffiodemo no mundo,
uma unidade em Caxias do Sul e outra no ABC: o Centro
Techológico de Mecatrônica, que é a eietrônica na mecânica,
com tudo importado da Alemanha e de Israel. Tudo informatizado. É isso que entendemos por desenvolvimento: possibilitar àqueles meninos, àqueles jovens, através do seu diplo~
ma, o acesso a oportunidades de trabalho, inclusive dentro
das novas tecnologias. É esta a responsabilidade que o industrial brasileiro está procurando cumprir, Senador João Calmon.
Aproveito também para dizer que na nossa conversa com
o Dr. Federico Mayor, Diretor-Geral dá Unesco, ele nos dizia
exatamente o_que V. Ex~ falou. É o coimecimento intensivo
que faz o progresso dos Tigres Asiáticos. O Japão não tem·

a

um litro de óleo, as terras são de péssima qualidade, não
_tem riqueza natural nenhuma,1 e ,hoje, através do co_n_heci-menta intensivo, fruto da educaç_ão, é essa potência.
Agradeço o aparte de .V._ P~~ ~ çligo que, giaças a De_us,
esse acordo Qe instal~ção de- 1;1m_ ceptro internacional no Rio
de Janeiro, que~ ViSã. disseiniriar 1 ãs ínformações de transferência de tecnologias, ben'efici3.ht hão somente o nosso País,
mas toda a América Latina e os palses do Caribe. --~ assim
que entendemos desenvolvimentO, é assim que ficamos-felizes,
em nome do Brasil, em celebrar este aco_rdo com a Une§co,
·em Paris.
·' ·
. ·Sr. Presidente, eram essas ~s· p-alavras que gostaria de
dizer. Muito obrigado. (Muito-bem! Palmas,)
O Sr. Meira -Filho- Sr. ·Presidente, peço a palavra para
utha lJreve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chágas .Rodrigues). - Çoncedo
a palavra a V. Ex•, mas gostada de pedir que outros Senadores
não pedissem a palavra para breve comunicação, porque no
dia de hoje Vários Senadorç&. já -T~lara:m nessa condição e
os instÍ"itos'"estão ficando sem ppo~unidade de falar.
Tem V. EX~'a palavra.

.

-

.

.

.O SR. MEIRA FILHO (PP7.QF. Para uma breve comunicação. Sem reVisão do orador.) -·Sr. Presidente, Srs. Sena. dores, diante da preocupação da P-residência, serei breve.
Venho de receber uma correspondência do -Presidente
da.CEB, Dr. JoSé Geraldo Maciel, que me causou certa preo-.
cupação; e, nesta oportunidade, gostaria-de dividi-la com os
·ilustres Senadores.
Diz a correspondência:

.
''_Estãmós encainíi1haJ1dp a V. Ex~ ~ anexa cópia
de documento que ~rata ·da viabilização da Usina Hidroeléttiéa: de Serra da Mesa, localizada no rio Tocantins, Estádd de Goiás,· que garantirá o fornecimento
coitfiãVel de- energia e tétrica ao Distrito Federal.
Conforme pode ser "erificado no próprio documento, trata~se de uma 9bra de fJ.tJJ.dam~ntal importãnda pa:ra·o Suprimento de energia elétrica das regiõeS
Sul, Sudeste e Centro~Oeste de nosso ~ais:
A não entrada em operação dessa tisífla~ em-1998,
trará risCOS de racionamento de energia, bastante elevados, para as citadas regiões, na segunda- m:etaQ_e desta
décadã, bem acima do cO"nsiderado aceitável ao nível
dos estudos de planejamento efetuados· pelo Grupo
Coordenaçlor dos _Sistemas. Elétricos - GÇPS,_ órgão
colegiado sob a coordenaçãO da EietrObrás.
EsSe risco- é rilais eleva~o ainda do que os obser~
vados em 1986, nas regiões Nordeste- e Sul do País,
quando.houve, de fatO, raCionamento de, energia elétri--o ca nessas regiões.
- - -Tiãduzido em termos económícoS, •o átraso de um
ano na entrada em operação de-Seri-ã~q_á"_1Y:esã_jiignifi~.
cará custos à economia nacional avaliadOS em US$270
milhões. Em terinOS de cust6- do prof6tO;- cifda ano
de atraso signifiCará adfcioháis de Ci.tSló·s-diretos estimados em US$40 milhões e de outro tanto de 'cUstos finan• ·- ,-ceiros.
Eritretári.to·;-·com-·resti-ições orçamentárias· impOstas ao setor elétrico, a Usina de Seira• da Mesa vem
sofrendo sucessivos ~trasos, sendo gastos -_milhões de
·dólares a cada ano, em juros e cuStos fiXOs,. para manter
a obra virtualmente ·paralisada."
-- 1 - • , -
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Ora, Sr. Presidente, numa época em que ó País atravessa
uma carência muito grande,' manter uma obra paralisada é
doloroso. .
Era a cotnunicação; Sr. Presidente ..

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao segundo_ qrador jnscrito, nobre Senador Jarbas
Passarinho.
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS :_PA.Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estava aflito por ter aqui no plenário a presença do Líder do Governo, mas S. Ex\ com encargos mais
elevados, ausentou-se do plenário.
·
Via, à proporção que as breves comunicações se sucediam, que não teria a oportunidade de falar com a presença
·
.
do Líder do Governo.
Em primeiro lugar, para caracterizar umã. questão que
me parece muito clara no que se propõe hoje no Governo
do Presidente Itamar Franco. Trata-se do que_ se fez com
a Eletronorte. Substituiu-se a sua diretoria, com exceção de
um representante do Maranhão. O Maranhão tem bons padrinhos e, conseqüentemente·, lá ficou um represeritãrite -daquele
Estado, o pivó da queixa do Sindicato de Eletricitários a respeito exatamente do que acabou sendo a substituição da diretoria.
Um ilustre Senador da República, que deixou o meu
Partido e foi para outro, conseguiu trazer um representante
da Eletronorte em Roraima para a Diretoria de Finanças dessa
empresa. Quando alguém diz que isso é a repetiÇão do ''dando
que se recebe", é considerado um iconoclasta, apenas um
agressor, não contumaz -porque é a primeira vez-que falo
-,mas, pelo menos, um agressor. Não entendo, exatamente,
que se faça, não por pleitear o cargo, Sr. :presidente, mas
para caracterizar que o, Pará- que detém a Usina J:lidrelétrica
Tucuruí, a maior e úniCa no Brasil cóm capital br~si~ei~o,
porque Itaipu é binacional -ficou com os !esuita~os negativos. Todas as conseqüências sociais- estâo-l(errl-Tucuruí.
Em primeiro lugar, criou-se aquela imagem do primo
pobre e do primo rico. A Eletronorte realizava e - há dias
a televisão mostrou um belo acampamento, mais que isso,
uma vila de casas com áreas de lazer, piscina, campo de futebol, hotel -e, do outro lado, uma prefeitura se arrebentava
dia-a-dia porque nãO tinha capacidade, sequer, de consertar
as ruas pelas quais transitavam os equipamentos _pesado_s na
construção da usina. O prefeito fica sem a menor possibilidade
.porque, inclusive, foi dispensado, também, o Imposto de "Ser~
viço Social.
Nesta altura, o que fica? Os paraenses- e eu fico numa
posição difícil como representante do Pará nesta Casa dizem: "Já nos levaram a água, porque a água é nossa, está
gerando,. nas turbinas, eletricidade e vai para o Maranhão.
la para o Nordeste". Ir para o Nordeste é ocasião correta,
porque o Nordeste durante o tempo em que não existia a
hidrelétrica de Tucuruf tambéri::t nos fornecia a luz.
A duplicação da linha do Maranhão foi feita, e não foi
feita a duplicação da linha para o Pará. Há dias ocorreu um
problema proveniente de uma pane na transmissão, com isso
perderam~se 70% das cubas da produção de alumínio metálico, pela falta da duplicação da linha.
Fico numa posição em q'l,le lastimo não estar presente
o meu preclaro, eminente, insigne, Senador José Samey, para
que S. E~ me ajude a desfazer a imagem que tenho no Pará.
Porque no-Pará se diz que o Presidente Sarney,.que agora
adotou o Amap4 e, conseqUentemente, já criou até uma área
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de livre-comércio naquele Estado, enquanto eu, aqui, nada
faço. Já paguei pelo preço de o transporte de minérios ser
feito pelo Maranhão, e não pelo Pará. Provei claramente que
essa era a solução absolutamente correta. Não se pode fazer
uma transferência desses recursos minerais pelo Pará, porque
lá não há nenhuma possibilidade ·de se chegar ao Atlântico,
partindo da Bacia Amazónica, com um navio de 25.0 mil tone~
Iadas. Mas dizem que foi o Senador Sarney que conseguiu,
e eu não. De fato, o Senador Sarney leva__s_Qbre mim todas
as vantagens, inclusive porque S. Ex• estava na criação do
Mundo. Quando Deus estava criando o Mundo, S. Ex~ pediu
que colocasse lá a Bacia de São Marcos. Eu não pedi. Então,
a Bacia de São Marcos permite -20 metros de calado permanente, .não tem assoreamento nenhum, o Pará não tem, e
eu pago o preço. Agora, fica o Pará com o problema.
· Srs. Senadores, eu estava no Ministério da Justiça quando
recebi o Se'nador Almir Gabriel, o Senador, hoje Ministro
do Meio-Ambiente, Coutinho Jorge, com representações de
Tucuruí. COm a inundação indispensável da área, houve, n?turalmente, necessidade de transferir populações para outros
locais. Transferiram para alguns lugares. Hoje, essa transferência, na sua maioria, está à mar_gem do lago. Sabe V .. Ex"
o que isso significa? Seg'undo a Fundação Nacional de Saúde,
500 picãdaS de mosquito por minuto. A Fundação Nacional
de Saúde declarou que aquilo era incompatível com a vida
animal, quanto mais com a vida humana!
E não se consegue resolver o problema. Fica lá a questãO
Tucuruí, com todos os problemas sociais, todos os problemas
dessa natureza, sem a possibilidade de ter um representante
do Pará na Diretoria da Eleironorte, para ao me no~ defender
os interesses. Não é para nomear o ''Chiquinho'', o "Manoel'',
quem seja, mas para defender os interesses da área que está,
evidentemente, sacrificada.
. Essa declaração, Sr. Preside"nte, eu já queria fazer há
algum tempo e aguardei, para ver se era possível, ainda, não
se tomar a minha palavra como send.o um certo açodamento,
no momento em que, ainda, não se conseguiu compor o segundo escalão, depois de oito meses de Governo do Presidente
Itamar.
Pode ser que, neste caso, já esteja feitO. Então, dou
meus parabéns aos meus colegas do Maranhão, aos colegas
do Amapá, na figura do Senador Presidente Sarney, possivelmente novo Presidente da República, e fico na expectativa
de poder chegar ao Pará com as mãos vazias, mas dizer: pelo
menos um dia falei com os meus Colegas do Senado, que
quviram as minhas queixas.
O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. Ex• um aparte?
- O SR. JARBASPASSARINHO ~Pois não. Ouço o aparte de V. Ex~. privilegiado representante do Maranhão nesta
Casa.
U Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador Jarbas Passarinho, peço a palavra pelo respeito que tenho a V. Er e
por uma admiração que vem do ano de 1974, quando tive
a honra de ser Secretário da Educação e V~ Ex~ o Ministro.
Na realidade, o Maranhão tem levado algumas pechas. Ontem
mesmo, tentávamos aqui aprovar um projeto que propi_ciaria
o financiamento de um milhão de dólares, e não consegwmos;
mas, hóje, vemos no_ jornal que_ o Sr. Ministro bene~ciou
São Paulo com a autorização de um empréstimo especial na
data de ontem. Como maranhense, gostaria até de me solidarizar com V. Ex• e com o Pará. Entendemos que o Estado
do Pará te-ria, por obrigação-do Governo, que ter um represen-
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e outra pela Fundação Getúlio Va,rgas~ O que se fez? Tomouse _um empréstimo, considerado" de uín milhão de cruzeiros,
Para pagameOtó e~ ;36 meses, ~ 6 :resultado a que o Banco,
através da sua área téc.njca., c}l~gou ~- o seguinte: com um
rebate de 10%, se.fosse utilizaçiQ· no financiamento do_FNO,
_Q__tPffiador dO-empiéstiino térla,-·ãd fim do tempo, sem o
rebate. que pagar 58 milhões é fração - havia tomado um
milhão de empréstimo- havia estUdado essa matéria~; mas,
quando entrasse arroz - área amazónica - , -s~ ele pagasse
pela equivalência, teria que pagãr 70 milhões, em vez de 58;
ao Plenário que este Senador, que também tem a honra de
quando entrasse m-ilho, teria que pagar também 70 ~iihões;
representar o Maranhão, não é esse padrinho tão forte, mas
quando entrasse feijão, ele teria que pagar 134 m-ilhões pela
desde a hist6ria da criação do mundo já_ está_ esclarecido q_uern
equivalência, enquanto que, pelo rebate, no financiamento
é ó fcirté do Maranhão.)~tluito obrigado.,,·.
·' ·
do Banco da Amazônia pelo.FNO. seriam apenas 58 milhões.
·Então, onde éstá a vantagem de se falar, desde logo,
O SR. JARBAS PASSARINHO '-'-- E li que agradeço a
que deve ser um_ objetivo estratégico do Governo fazer a
V. E~~ porque, de fato, longe de mínl -qúi!rer fa:ief'qUalquer
equivalência de produto? Eu mesmo me entusiasmei, achei
restrição ao Maranhão. Tenho sangue maranhense--.:.. V. Ex~
que era ótimo alguém poder fazer um empréstimo, baseado,
sabe disso-~ meu pai tinha orgulho de ter nascido em Caxias,
por ex_emplo, em mil sacas _de soja ou mil sacas de milho
a terra dos poetas maranhenses. Acontece que, no problema
e pagar com mil sacas de milho, pelo preço da data da entrega.
da dísjJUta~ a mesqui-hharía se faz-polítiCa-mente: Então, os
Mas, num País onde háinflação, minl País em que os preços
que querem me atingir, no Pará, dize-~ exatamente-isSO:-"~
O Senador José Sarney consegue porque tem prestígio; O dÚs produtos sobem e caem, quem vai garantir que isso poSsa
·s_e(.a Solução? -~-ona_nto; as duaS siro1,1laçõeS são feitas e não
outro apenas faz coleção de ministétíó"s". E fico nesta poSiÇão-.
PreCiso, ·no ·motnehló~ tomar a atellção de V. Ex~s para
há grande discrepância entre aquela que é feita c~m o_s dados
da Emater e-aquelas que são feitas com os dados da Fundação
um assunto que deveria ser menor, eVidentemente, mas que
tem, assiin, um certO Sabor de um desabafo, que não atihge
Getúlio Vargas.
o Maranhão- ao contrário, acho que o Maranhão tem toda
O Sr. Gers~m Camata- V. Ex~ me permite um aparte?
a razão de estar lá tambt!m.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer,
O que não~ posso entender é que não haJa um represennobre Senador.
tante do Pará para defender os seus interesses numa companhia que dispõe da maior usina hidrelétriCa do Brasil, e que
O Sr. Gerso!l Camata- Ell_ gost~rja_'ª"pen~s de es~larecer
interessa muito ao Amazonas, que ii:ú(freSsa mUito a outraS
um [ato .. de_ntro desse estudo Jeito pelo Banco da Amazónia.
áreas, ·como à área -de Rondónia, cuja-:5' hidrelétricas estão
Nos Estados oncle já e'stá s.endo aplicada essa equivalência
paradas._ É_ preciso, evidentemente, que haja uma represende produto, Paraná e Espírito- Santo, o pagamento ocorre
tação local que defenda esses interesses.de duas maneiraS: se o prodUto agrícola não alcança o valor
Foi ness·e sentido que tomei a palavra para fazer essa
elo dinheiro tomado, mais os juros e a _correção mon-etáifa,
primeira observação. A segunda é uma preocupação que teo produtor vai pagar apenas a equivalência, OU Seja, a transforR
nho. Não sou a pessoa mais qualificada para discutir agriculmação do valor do produto da época do empréstimo para
tura aqui nesta Casa. Reconheço que há inúmeros colegas
o valor na hora em_que pagou. Se passar, ele então vai pagar
meus muito mais qualificados. Agricultura, mais que pecuária
o empréstimo, mais os juros;-rnais a correção monetária
em si. Já que estão apontando o Senador Rachid Saldanha
normal. A dife.rença __fica para o agricultor. De modo que
Derzi~ faço a ressalva. O novo Ministro da Agricultura, na
o banco perde, e, para·isso~ ele tem que ter uma disponicota do PMDB, nessa divisão de poderes que se faz no momenbilidade de ligeiros subsídios para bancar a diferença, quando
to, começou com uma declaração ·desde logo agressiy_a e_m
o produto agrícola não atingir o valor da correção monetária
relação aos bancos, o que dá muita popularidade, sem dúvida;
e dos juros. Mas o Banco não ganha, ganha o lavrador, quando
e, em seguida, manifestou-se inteirãment_e favorável ao sistepassa. Agora, acredito que esse tipo de finandâffiento tem
ma de equivalência de produtos.
que atingir uma d~te_rmi_nada faixa, de __ pequenos e médios
Ora, gostaria de chamar a atenção dos _poucos coiegas
lavradores, .e. produtos prioritários, em Cuja produção o Goda Amazônia cjue ainda se encontram ãquí, que eu havia
verno tenha interesse de que ocorra um acréscimo. pois o
estudado essa matéria hâ quinze dias, mas. indo_ ao Pará e
banco pode, às vezes, tomar um enorme prejuíZo, já que
conversando com o Presidente do Banco da Amazônia, ele
ele não se compensa quando o produto ultrapassa. $e o Minisme mostrou que a equivalência de produtos pode ser um· tro pretende fazer dessa maneira, acho que é lupa grande
logro~ Por quê? Em primeiro lugar, ele me disse que há necesiniciativa, pois vai encorajar os lavradores a tor;tar empréssidade de uma definição müito clara de qUatro objetivos: pritimos dentro do sistema da equivalência para auméntar a área
meiro, para igualar o saldo das operações; segundo, uma-sisteplantada e até a produção. O que assusta ao laVrador, hoje,
mática quanto ao preço de referência~ terceiro, a-abrangência · é penhorar sua terra com essa inflação. Agora~ 3çredito, Sr.
quanto ao público alvo; e, quarto, aos produtos a serem benefiMinistro- e conVenci-me muito mais depois qué·ll a reportagem da revista Veja, neste fim de semana - que o grande
ciados.
problema do Brasil deixa de ser o problema da Agricultura,
O que fcz·o Banco da Amazônia? Trabalhou com duas
simulações. Essas simulações, na Matemática; são pdo menos -e todos os. problemas ficam_ pequenos diante ao 'problema
respeitadas; algumas simulações políticas não são tanto. Enmaior que é a inflação. Acredito que vai cheg~{ Üma hora,
tão, essas simulações partiram· de duas origens: uma dada
e talvez essa seja a hora do pacto, em que o Exê.cutivo, o
pela Emater do Pará, sobre os preços e evolução -dos preços;
I.:egislati~O e "até O Judiciário vão ter q-ue ·senfât~~e Chegar
tante na diretoria de uma empresa que s-e-constituiu no -Estado
do Pará e, como inteligentemente salientou V. Ex•, fiCO.ll com
o ónus, pois tem uma fábrica de alumírlio,- a qual-vlsltei,
e não tem a duplicaçãO dã lifiha e, asSim: -ú:nf tido_prej~í~o,
já que para o alumínio a energia é a rna(érTa~print_~-P!~D:tipal.
Quero esclarecer que o Maranhão teve a duplicação financiada
por uma empresa de capital eStrangeiro -que-lá está.l\-ias SOlidarizo-me com V. Ex\ respeito e lamento, profundamente, que
o Estado do Pará esteja sendo penalizado, declarandO também
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a uma conclusão: ou dominamos essa mtlação e damos dignidade à moeda nacional e, portanto, ao_trabalho dos brasileiros;
ou vamos decidir logo adotar- o dólar, acãbar com~Q B_<}.nco
Central, porque nã,o estamos sendo competentes para administrar a moeda do País. Um P.eríodo inflacionário qUe já
dura 80 anos não_ dá mais p"aia aguentart Então, ·-queria só
aduzir ao raciocíniO -de V. E~ que se a equivalência for feita
nesses termos: ultrapassando, a diferença fica para o laVrador,
é bom. Agora, s·e ela for feita: Ultrapassando,() laVrador paga
mais, é muito melhor para o siste~a bancário, a que o J'-iin~ho
da Agricultura se referiu poucO elogiosarnerite. - -O SR. JARBAS PASSARINHO...:.. Ãgia-déÇo muito a V.
que faz, e me detive sobre esta também.
Para que V. Ex~-tenha uma idéia,- nãO vamOs fàlar agora
em banco privado, mas no Basa - as simulações do Basa
levaram à seguinte conclu-são: s_e_TsSo _-Ose dú~ como V. Ex~
diz, no momento em que o preço cair, se ele tiver que _pagar
apenas pela equivalência, afirma â. DiretOn.a· do Basa que
todo o_ FNO será insuficiente para pagar a difeie:OÇa: Veja
V. Ex•!
Agora, quando V. Ex~ coloca em favor do produtor apenas a vantagem, e a desvantagem não-existe; então_. aparece,
uma senhora da Fundação Getúlio Vargas, Dr" Maria José
Cyhlar, e diz que só uma nova política baseada na equivalência
preço/produto, e que ·atrele os firi3nciarrie~Ilíos a_9s preços,garantírá a criação de urri fundo- pãia .as éPoCaS das vacas
magras. Quando o mercado estiver remunerando -acima do
que foi pactuado, --como V. Ex~ salientou uma hipótese
ainda agora - a diferença pode ser destinada a esse fundo
e não ao produtor. Então, deixa para o fundo, para garantia
na época das vacas -m~gras~
Ora, o que me impressionOu e alãrmou· fOi jllstamfmte
caracterizar uma área pobre como- é- o Norte, com produtos
que foram escolhidos aqui e que são ca-racterísticos: arroz,
milho, feijão e mandioca; e a simulação leva a uma impossibilidade prática de se fazer isso, a merios que se -tenha um
fundo, que parece ser esse a que se referiu o MíiiíSi:l-o Nuri
Andraus Cassani, mas que eu gostaria de saber de onde e
como tirar.
Essa é uma primeíra· pergunta que eu faria ao Ministroda Agricultura, do Abastecimento e da Reforma -Agrária,
que conheci aqui, em Brasília, como Presidente da Associação
Comercial. Então, acredito que· S. Ex~ conhece o_ problema
porque também é um produtor.
O fato é que na Ãioãzónia, hoje, e estou me referindo
à Amazónia legal - estamos presididos pelo ilustre Senador
Chagas Rodrigues, do Estado do Piauí- acho que nenhum
dos p!!quenos produtores, que tomou esse empréstimo no
FNO, tem condição de pagar, pelo volume de acréscimos
que ocorreram a partir do momento em que a correção monetária, a alta inflação e o problema de juros se somaram.
Então, esta foi a sítu;:tçâo que'ericontramos'-outro dia
na cidade de Belém: lavradores, na· rua, pedindo e quebrando
a fachada do Banco- da Amazónia, como se aquilo fosse um
banco de agiotas que estivesse levando apenas ·o produtor
rural à desgraça. Não é nem_ um banco privado, é um banco
oficial, e eles não têm condições de pagar, estão todos inadimplentes.
'""'Penso ser uma solução fantástica fazer com que este
fundo possa cobrir os everitua:is prejuízos ~não sendo tão
generosos, como disse o Senador Cãmata, em que o--produtOr
leve seml?re vantagem; no caso da desvantagem e~~ pague
EX~

peJa observação
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na equivalência e, no caso da vantagem, ele leva a diferença.
Mas, esse fundo vai surgir de onde e como, se um Presidente
de Banco da Amazônia, com Sua diretoria; disse que todo
o FNO Será insil~ciente par~ _pagar apenas o que uma AmaZónia legal, que não é grandement~ expressiva na geração
de rerida no Brasil, se propõe a receber?
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte?

y.

O SR. JARBAS PASSARINHO Ex~

Permite·me V. Ex•
Concedo

o aparte a

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Jarbas Passarinho, o quadro que V. Ex~ pinta neste episódio é genérico.
Onde se precisar de empréstimo juntO -à Carteira Ãgiícola
do Banco do Brasil, ou junto ao Banco do Nordeste, corno
V. Ex~ agora exemplifica, junto ao Banco da Amazónia, o
resultado_ é sempre este: é impossível a quitação do débito.
Daí por que no Ceará, por exemplo - tenho que trazer o
Ceará à fala, à colação, neste momento - o drama é imenso.
Conheço um agricultor de Lavras da Mangabeira que fez um
empréstimo no Banco do Nordeste_. Hoje, se ele vender tudo
_o que tem. tudo o que lucrou em sua vida, tudo o que conseguiu
juntar não dá para pagar o empréstimo agrícola que conseguiu
junto ao Banco do Nordeste. O que V. Ex• denuncia vem
exatamente dentro da qualidade do seu espírito público. É
bom_ que isso seja esclarecido, para sabermos se realmente
estamos_ diante de_um simulacro, se· estamos diante de algo
falso, de algo juridicamente impossÍ\·:el, factuahl}~_!lte também
impossível. Agora, a Pasta da Agricultura tem uma importância enorme não_ apenas pelo seu orçamento, mas também
por sua natureza dentro de um país que ainda é agrícola.
~FéS.téjO V. Ex~ por seus--dois pronunciamentos. Fiquei bem
atento à primeira pãrte do seu discurso. Acho _que o P~rá
está s~ndo inj1J.Stiçaçlp. Ê até absurdo isso no _que concerne
a essa questão do fornecimento de energia elétrica, a tudo
se utilizar do Pará e a tudo se negar na representação legal
que teria dentro da instituiçclo. Festejo V. Ex~ · O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço ao nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalh~, inclusive por essa universa·"IizaÇão do problema, porque S. Ex~ aduz àquele que eu estava
tratando em termos regionais. O que ouçõ é íSs·o mesmo.
E note, nobre Senador, que a simulação do Basa começou
por 1 milhão de_ cruzeiros tomado emprestado ao banco, em
36 meses são 58 milhõeS. Por aí se vê exatamente cOmo
--é-tlifícil que o produtor rural possa fazer face a isso,
-altamente estimulado por uma política agrícola no Brasil que
permita que tenhamos safras retumbantes e que essas não
sejam prejudicadas pelo desperdício brutal que a televisão
está mostrando todo dia.
Não adiarita termos uma safra de 70 niilhões de toneladas
de grãos, e perdermos logo 20 milhões desde a colheita até
o momento da distribuição.
O Sr. Bello Parga- Permite~me V. EX" um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o rtobre Senador
Bello Parga, com prazer.
O Sr. Bello Par-ga- Nobre Senador Jarbas Pass3.rinho,
__ permita que eu traga uma achega ao seu pronunciamento,
JllJ.lito__oportuno e muito lúcido, :q_a qualidade de antigo diri-gente bancárlo;-_com experiêrícia no_ crédit() agrf~ola no Sul
, no Nordeste e na nossa região. O problema do crédito agrícola, como assinalou também o Senador Cid Sabóia de Carva-
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lho, 6 geral. O que oc.orre, porém, é que essa crise tem· sido
atribuída exclusivamente aOs encargos fiiianCé:IroS des~as ope--rações, ou seja, aos juros e à correção rnon~~-ªrüi. No-entanto;
o que ocorre, e que está a exigir ·das autoridades competentes,
do Sr. Ministro da Agricultura, do Abastecimento e_-da_ ~efqr:
ma Agrária, é que o agricultor brasileiro está, c3â3 Vez mãis,
perdendo a sua relação de trocas, ou seja, o produto dele,
no tocante a uma política de preço mínimo, ou algo;equiva..
lente, não vem permitindo que esse valor·acompanhe a desvalorização da moeda. Se isso ilãóTOi-Cofrigido não será eficaz
a política de relação produto equivalente. Porque o agricultor
irá entregar um número maior do pr~çltJtO, p3:r~ poder_ ~e_p?r
o crédito com que se bcncfícióu. É necesSáriO qüe se assegure_
ao produtor agrícola um preço que lhe permita ~nfrenta~;
a inflação e salde, no devido tempo,- o crédito agrícola levan:tado. Foi muito oportuno o pronurtdarttento de V. EX'_ Peço
a V. Exa. que me envie uma cópia deste estudo, para que
eu me valha como futuras referências. ·e subsídlos para um
pronunciamento sobre o assunto. Mas, acredito. que seja
necessário uma política de preço mínimo que ampare o ·produ~
tor. O que vem ocorrendo é que o produtor agrícqla, _ao.
comprar um determinado equipamento-finailCiai:Io, no início.
da safra, ele tem condições de pagar com 10, 20 saCas dO
seu produto; no ano seguinte, para comprar o mesnio ecj:tiiPâ-·
mento, ele deverá utilizar o dobro ou o triplo do que necessitou, em valores muito- acirt:üi da desvalorização da mOeda
e do preço que o produto plantado recebe junto ao mercado.
Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Jarbas Passariilho,
pelo aparte.
O SR. JARBAS PASSA_RINHO- V. Ex• .tem )ntdra
razão, Senador Bello Parga, porqUe eSte trabalh_o_t_amb.éro
se refere - não vamos entrar no méritO-- a uma artic1,1la_ção
imprescindível que deve haver entre o sis_tema de equivalência
e o de preços mínimos a que V. Ex~se ~:eJeriu agora._ E baseado
exatamente nisso houve a projeçâO para 35 meses, com· a
possibilidade de fazer variações ou flutuações no preço. Mas
passarei a V. E;!é' _depois o documento do Ban_co da Amazónia,
que não é um documento confidencial.
O Sr. Garibaldi Alves- Filho - Permite-me V. Ex~ um
aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. ,JA\l.BAS PASSARINHO- Ouço, com prazer,
o aparte do nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Ji'.ilho - Senador Ja.rbas Passsarinho, quero levar ao conhecimento de V._ Ex•, nesta hora
em que traz um estudo_ do Banco da Am."~~ônia, de um trabalho
que apresentei reCentemente na Comis_sã_o_Na_cional_ das Fren~
tes Produtivas, dando conta de que o_ Banco do Nordeste,
através do seu Departamento Rural, elaborou uma simulação
de_um financia_m_ento com apenas 8% _de juros mais TR e
a sua equivalência em feijão, milho, arroz, leite, algodão e
boi gordo. Em janeiro de 1991, quem tomasse um milhão
de cruzeiros, nesse sistema de 8% mais TR, compraria 8.850
kg de feijão. Quatorze meses depois, a Sl!:a _liquidação reque~
reria 19.788 kg de feijão;óu seja, 10.938 kg de.[eijão ."mais.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Isso sem rebate, para
TR inteira?
O Sr. Garibaldi AlV-es Filho - Exatamente-. Para completar a informação: na simulação com rebates no custo financeiro de 10%, 20%, 30% e 40%, verifica-se que somente
a partir do nível de 30% é que o produtor esc~pã da desapro-
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prlã.ção que os bancos oficiais·prorn:ovem sObre a produção
. fíilanciada .. Apesar do SignifiCàdo ,económico desses est!J-dos,
até jam!ii·o de ~991, o BNB financiou-projeto n-0 Semi~Arido
aô cust'ç de 8% âe'jutós- mai~ TR~_ quer dizer, o BNB estava
co_rl~cie~te_de qüe alfatiYii:lades'dO'Séqueiro agrícola e pecuário
nãó-suportaVarifU.'nl cUstO fiiiirl'Cei'ro 2·% maior do que o índice
que remune"ra a caderneta de pb~pc'mça. Somente agora, Seria~
dor Jarbas Passarinho, com ·o ·agravamento da seca, é que
o BNB resolveu oferecer ao_ pequeno produtor esse rebate
de 40%, que é' o úniCO ·permitido, mas só ao pequeno produtor.
·OSR. JARBÀS PASSARINHO- Senador Garibaldi Alv_es Filho, agradeço a V. EX• e V~jo-que há uma certa correlação
entre o trabalho dos dois bancOS, só que o Banco da Amazônia
trabalha com a simulação que.fe•·~. a partir de 10% do rebate.
dá vantagem para o produtor, e vejo que no Nordeste o problema é m1,1ito mai~ grave porque sO peJ111ite o rebate em 40%,
como V. Ex' diz. O Banco -da Amazônia também coloca o
boi gordo no exame que fez e aPenas af começa a dar- ·um
certo benefíció para o· produtOr, que'leva va:ntageni. em relação
ao-lavrador çomuiD, · . .
.
rar~ c~fi~l~írt_.·I~~O ·_as.·c,op;?l?~~es- e recomendações que
o'B~~C9 da A~a~Z~_waJez:
_·_ · _
_
1
E.tn:ptim~i~~o ~~~~r:
~ ·
. , . ·~os. Ç<}SOS de custeio isolado ou associado devem
. . . ser:. gar:anti!:los somente às culturas alimentares bási-

'_

~-_ :1_~."- -~•·!·

.

-

Aínda há pOuco, o Senador Gerson Camata salientava
que-rião pode ser mim univerSo de produção, tem que ser
sobre um número reduzido de produtos, e aqui o banco sugere
que sejam _çultufas alimentares básicas.
··· Segurido! ·
' '''
'
'! -.
•· I ' , ~ '- 1 ·
!
,(
~
.. ';9fP~~Qs,d~ J.vv.e,~timen.to devem ·obedecer às
_ priorid~des. estabelecidas pelo governo de cada Estado
· . da Região Norte.
Terceiro:
uA ~ubvenç,ão ne:~sária para garantir a equiValênci3 ·erq i:m)duio, ·nos casos de custeiO de produtoS
-àlimehtar_es básicos, poderá ser feita à contá de recursos
'~ dó_>-FN:O-_Ou pOr um fundo de equivalência criado pelo
· · gõverriifdê cada Estado:•
1 '

E dá. est~ su.gestão a ma~s:
·- , -~~Nos casos dos investimentos, a subVençãõ deve
. ser coberta pOr um fundo a ser criado pelo governo
de cada Esiado. ·
. ·os··casoS em que os saldos devedores em equivalênçüdOreril s_tipériores ·aos saldos corrigidos pelo inde. xador oficial, 1R ou seu substituto, o excesso irá-para
o fuitdo.qtie tiVei a responsabilidade de cobrir o déficit;
e nóS: casos de .financiamentos, ao 3mJicitó dos fundos
constitucionaís _que· pe"nnitain rebates, o produtor terá
que, cont_raiualmente, fazer opção ou não pela equiva-Iêrici~. ~·

-Esúts sug~~t6es são do Banco da Amazônia;· provavel. mente, o Banco' do Nordeste terá similares. Tenho a impressão
de que ã primeira manifestação- do novo Ministro da_ Agri·cultura é exatamente no sentido da criação desse fundo; e
penso que ·seria muito oportuno que o Senado soubesse como
S. Ex• inülgína faZê-lo. É importante que o Ministro Nuri
Andraus traga para o conhecimento da Casa e do Governo
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a sua diretriz, que parece1..1 táo.fu-memente por ele anunciada;
que S. Ex• ~raga, r_cpito,_,_a}9rma pela. qual e!le conseguirá;
torná-la efetiva e efiCien~~·-•.r,l,~,:' .- .. ,, ·: _ ~~ ,d .. _·. ··-•:·. :: .:-~

Enquanto isso não .se ~r. ,te~emqs, p~o.blemas, porque
essa grita dos produ tore~ ~~ny Jr:tteira_ r~o. _-S,~ ~l)t_enderp,o~,
que a agricultura deve se~ 11:r;n t;ljemento funÇ~mental - ~spe
cialmente agora quando_ se:; f~la tanto no ,_combate à fome
- , é preciso uma fórmula qué impeça que ao final do financia~
mento as pessoas ainda tenham que perder o pouco capital
que tinham, os bens imóveis que talvez possuíssem, para poder
saldar seus débitos com os bancos, cotno o .Senador Bello
Parga falou ainda há pouc~-:-~~/._ú, ~·I_·_ --_','!-·L····.'~' ~-c}.
.

.

•

·

!

I

.

.. , :

~-

•. _

·

• • :..
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O Sr. Gerson Camata.---, Pennite-mç V~ Ex~ um aparte-?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pdís não, nobre Sena-'
dor Gerson- Camãt3..
- - - - - - · - - .: ~ ·.. , . ·~ . - O Sr. Gerson Camatã .::.... GOSt'ârl'á" ãpepas' dé e'rifiitJz~r·
a gravidade desse problema do financiamento- dá ·agiicultllia·.
Há necessidade de se encontrar uma sOlução rápida, até qtic! ·
a inflação seja domada. Vou narrar para V. Ex• uni--fãio
que trouxe, no ario passado, ~9 conhecimeri~o__..dQ Plenário:
um determinado dia li, rit.úii-jbrrial dO':BspHiio.Sanió~_'uina
. nota çio Município de Barra.de São Ff4:D.'~i~e;9; !l~~ :~~--~~
norte do Espírito Santo, na fronteira CoÍn Minas. Qu~mdo
li a nota, não acreditei. EStaVa· as.sinada
t:Omunidade
do Município de Barra de São Francisco.- Ia 'haver um leilão,
em meio à hasta pública, de propriedades que o· Banco do
Brasil, o Bradesco e um outr.o banco, cujo· nome não me
lembro. estavam retomando por inadimplência, Vou cOt?tar_
o episódio cronologicamen~e; oJeilãoera n~ se;gun,da; no sábado, O prefeito reuniu, no ginásio esportiv<?,.t0dosospio'd.iltores
rurais, Ou quase todos, do Município e lá, publicamente, até
com a presença-do delegado da cidade:, por incríve_l que posSa
parecer, tomaram a seguinte' decisão: prlinelrô:--_~ue nenhum
morador do Município de Barra· do São FranCíSco'coritpraria
terras em leilão; segundo, que qualquer p:essõi de fora que~
comprasse a terra não tomaria posse da mesma em vida. Deci..
diram publicamente e divulgaram no _jornaL Resulta<fo: os
bancos não _Çonseguiram vénder tjm alqueii-e aã tefr.a e-m haSta
pública. Os prOprietáriOs eStãO 'là trabailiaitdÓ nas~te"i-ras há
dois anos, e eu não sei o·qu·e Vai ::koritbcCf.\HtUfuá-Siii5versão
total da lei. pela fqrça, pela violê'ncra· porq~e 1 riãO·se enControu
uma solução legal para o problema do créditO. ··
-

-peta

O SR. JARBAS PASSARINHO- Toli:lãÍlâC>, ~em linguagem de teatro, a deixa de V .. Ex• sobre essa questão de se
agir na base da violência; ainda hoje vimo·s~ {>ela televiSãO;
no jomal da tarde, que funcionáiios e ·popUlares fecharam

um hospital; .decidiram fechar um hospital. Por quê? Porque
no hospital não havi'a mais remédio algum; não tinha ma;is
nada lá dentrç. Em vez de a própria organiza~<>. o INAMPS;
assumir essa responsabilidade, são o~ popu!~rp_s_•. juntamente
coní os funciqnários. que vão lá e fecham o hospital.
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Na minha terra tem havido o caso de milhares de residên-cias, ainda não Ultimadas, pois estão em construção, estarem
sendo invadidas. São invadidas, e as pessoas se consideram
com dire1tos. É aquela estória - a terra, Deus fez para iodos;
e'-as mora(iias, também. Então nós temos os sem-terra, os
sem-casa e_ devemos ter os sem-automóvel, os sem-televisão
e outros bens. Deve ser destruição geral de todos.
Então, isso está acontecendo cada vez mais no País, resolvendo-se essa q1:1estão pela violência. Já ouvi isso nos anos
50, "na lei ou na' marra''. E deu no que deu.
·E para concluir, Sr. Presidente, ontem assisti a um testeiíidriho-na CPI que está investigártdo a questão da desestatiZàÇão Oú f)rivatizaçãO, que tem como relator o nosso emin'etife SenadOr Amii Lando. Fiquei preocupado, Sr. Presi- di!n~e; pelas perguntas feitas pelo Deputado Jackson, da Bahía; que conhece a área da petroquímtca e da química. Fic-ou
uma impressão que precisa ser confirmada, e- neste caso o
P(esidente da RepúbliCa tem que tomar decisões 'imediatas
e urgentes, ou a impiessão não é verdadeira, e isso tem que
ser esclarecida à opinião pública. Qual é esSa impressão? É
que houve manipulação;na área da petroquímica, dos valores
rttfnítrio-S qlle foram obti"dos para colo~ar as ef!lpresas à _venda;
algumas já foram·, como a Goiasfertil e outras mais. Agora.
seriam à Petrofértil e ·uma outra mais importante, ainda.

Ora,_ a questão _está - como na ocasião discuti com o
próprio Deputado Roberto Campos- em Como se pode fazer
um.a·.avaliação tão por baixo, com o interesse de pessoas que
saem da avaliação e vão s·er, em seguida, diretores da empresa
vencedora do leilão. Então, disse-me o Deputado Roberto
Campos: "mas isso é o preço mínimo. O valor mínimo, o
mercado, em seguida, fará como um leilão". O leilão de peças
de artes, eu entendo, ·agora, um leílão em que eu ofereço
Uma ·e·mpresa estatal dizendo que ela vale 250 milhões de
cruze'iiOs, eu não váu Poder esperar que nos lances do leilão
eu possa chegar a dois bilhões, se eu já a desvalOrizei. E,
pior ainda, se .essa manipulação se confirmar~ Estamos correndo contra o tempo. A data para essa privatização é 24 de
-jU.hho,_ 24 deste mês, e seria muito oportuno que o Senador
Amir Lando trouxesse ao· Senado, ainda em tempo,_ na próxi·ma semana·, aS sUas iri:lpi-esSões, que me pãrece- já São detTriitivas neste casO, para que o Senado também tome uma posição
a:r:espeito, uma vez que nós, no ínício do Governo do Presidente Collor. demos- a possibilidade de transferir para quinze
pessoas, e não mais para o Congresso Nacicihal, o direito
de decidir em cada caso a privatização.

Era a observação final que eu queria fazer, Sr. Presidiente,
agradecendo a atenção dos meus ilustres Colegas. (Muito bemt
Palmas.)
~

DOCUMENTO A QUESEREFERE 0 SR. JARBAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO:
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REF.: PRESID2HCIA
OF:fCIO Hl! 93/.JftO

Senhor Ministro,
As contingências atualmente vividas pelo setor agrícola
têm provocado fortes pressões nos custos de produção que, conjugada
~
recessão e
perda do poder •quisitivo da populaç:'ãcl~
vêm
sinclljzandc.
agravamento das dificuldades do setor.
2.
tio bojo dessa qu~stão, as classes pradui'Pr ·'1<'- r·l.l'iirlc> upru
questionando o
uso da TR coruo indexador do cr~dito rural
~
prop~eHr
corno alternativa, d equiv•lênci• err. produto para garantir a quitac;ãc.

dos saldos devedores de operações rurais.
3.

Nesse sentidor

por ocasião da

239~

Reunião Orrliná.r·ia dn

Conselho Deliberativo da SIJDA~, êm ~~o Luis CMA>,
em
1~.or.~3,
c..
conse.lheiro T't:l:Pres..:-:ntant.~ da~·. Classes F'r·odut.ord!:~ •::.ut.'ITII:.·t ,,.,
r:·, rop(os,iç.?t' •..•
~quele
Colegiada par·a que, o Banco da Amaz~nia S. AK \lj.~ss~~ adotar
c1
mecanismo da equivalªncia em pfoduto- nas ope~aç;es do cr~~jito rural
co~ recur6os do Fundo Constitucional de Financiam~nto do Norte - FNO.
Igualnrente,
a
partir do nr<Jmli":!nto-- "eall"
que
•::it~d~1
reinvidic•ção dos produtores rurais passou a t.o:!~r r··.::•s.!:~.nn'fin,·::"i'~l ~~nr
t·,dc·
Pais,
os Secr ..:::tários de A.,;r:icültur.a ê- Refornri~ A·.::w(:,, i-1
:''~"'i :1·)·,
p~:·J·,
espir i to p.Úb li,=r.f e reUn id6~> en-;· -Fórum tiaC:ionã-1, pas~o:-:H' i:·rrrf •:• d~J~f~~nd.;.r ta 1
tese,
como forma de fortalecQ~ __ o_setor agri~ola, enquanto important·
fonte geradora de riqueza para seus r~spect·ivos Estados.
4.

S.
Por
~~ia de consequlncia, numa
a~~o
cot1co~itdnt~,
o~
Agentes Financ~jros Es1.a1.ai~. pa~saraffi d partjcipar
(j~~~
.~is·:·u~~.~ec.,
procurando"
conr
suaf-> .;::~xp·~::rii~r,•:ias, a
contrib.uir pi·l'l'•l n
~-·.:an,~-·
.r~i~··
acurado da questao" e identificdndo os meios para a inrF,lco,~~r)taç~.
d•·
toa l lllecanillnto.

6.
desenvolvidos

A
partir de então,
vários
estudos
pelos Agentes rinanceiros e.
Centro~
obje~iuando
buscar resposta~~ para os vArios qu~:-stir"'n;.rr
envolvem a pr,tica da equival~ncia em produto.

Ao
Exelentíssi~o Senhor
Doutor LÁZARO FERREIRA BARBOSA
DD. Ministro de Estado da Agricultura,
do Abastecintento e Reforno<~ _é.:izr,rta

\IRJmASf,I,Jft.-•. P~.

sendn
diffiico~ ..
--nto~t_

4ll•.·
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~ess~ 'entido,

7.
sua

missão

dever~

o Banco da Amaz~nia S.A" prlr

desen~.lol,,,in.ent<,--regional,.

d·:~

pr:11.• -~-;·i··;··

for·çd
rlA
·l.anti:•P.nr,.
n.~srr.c~

como gestor do Fundo Constitucional do Norte - FHO,
decerto,
vir a
incorpc,rar tal mecanismo no momento em que for~n.

definidas

a

níuel

naciona 1,.

p.r~los

b4sicas e as condicionantes para

a.

l.h;~~m

de contribuiç:ãc) ac)~ a-~·-•nunto,-

sobre a matéria como forR•a

estudos

porque,

de

Quinta-feira 10 5349

F·~:rnd'ti~"~nc)!;·

~

pod~:~~;""-=::~~

sua

~nfcl't:i.zar

~::omp!i!t.ent.~s..

as

r-::i··3ra•-.

uiabitli~zaçir:)~

S_f.':!'nhor Minj•f'tr·c·,r

qtJ•"

I

;··.-·--~t:ic-l

dc·l

equivalincia em produto precisa de d·~finiç:Ões ••uito claras guanto "-"·
fontes dE: recursos para ·~qua li zar o saldo ·das opEwaçõ~s, e. o:~ i stt?.n1á.t ir.:t
quanto
ao preço de refer&ncid e a abrang@nci·a-·do citado mecanismo
e"'
termos
de
público al'-.'0
e- -Pr-pdutoc; .-:a
ser..F-!m
tu-~n.=~~fJ.·:::i.a-dos ...
-E~t.a;..,
pr"E!OCUpaçÕeS SE: det.Jt?.fTl ;!\c; difiCU ldadt:tS. fist.:a 1 -:'~ _Ol"'Ç/:UTfli:~r·.t ;~r· j C! ~IÍ u'id.=.:
pelo Gouerno., btE:rr' como, quantcJ a eficá-cia do m.::•.::-c?Jn:i.l":~IT•ON

9.
Particu,larlfLt:=nte _-i\ Rêgii'o Nort~:-:.. .,- da:•::ln
·"~;
difi~":uldad.:..···
logísticas
quan-to à carênc:i·a de ·dados--sistenrátj-•::cJ~; Pc:'lr·_',:l
subsi.d.iar
.:.
oPeracionalização dd equivalência, sugerin,os -a 1:-~sse
Minis.+éricf
qu···
incorpor-e
no
quadro -de
SUflS . 'r~.:con";:!:ndaç:;'es -sob r~
a
mat é r i·a .,·
.1
participaç:'io
da
Fun•:laç:Ão Get.úl:i.o Vargas, atr·al.Jé~ dn
C.=~ntrP
.1.-~
Estudos
AgrÍ•:olas., conto p<~rc··::dr-a no p-roc-~:=sso~- •.::uj(:: .~tr ·i~
d~ntr .. ·
outr-as, seria de a lirn~:.ntar· a re•.sri"i'o c.om o~ dadc:1s b.-1sj..
-'·,.:;~•:~o::·c---;;~:;.árins.

Com nosscis"prop6sitos d- contribuir s ~
aproveitamos o ensejo para renouarffios a V.Exª prot_st
estima e distinguida consideraç:~o.

o
assun-tor
de
·~~ l~t.Jitdt1

/------------------·······················----------------------\
BAMCO DA AKAZôMIA S.A.
DIRtTORIA Dt DtStMVOLVIKtMTO -DIDtS
tQUIVALÊXCIA tK PRODUTO
aiaula~õea

,------------------······················-----------------------1
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BAMCO DA AKAZ6MIA S.A.
DIRETORIA DE DESEXVOLVIKEXTO -

DIDES

••
••

••••••••••••••••••••••a••••••••a•••••••••••••••••••E~Eaaazzs=E:

ASSUXTOt EQUIVALÊXCIA EM PRODUTO
'•••••••••••••••••••••••~••z•••••••••••c••~••••zs:Ecz:::c==:;=c/

Ea
face do processo inflacionário e
recessivo
vivido pela econoaia brasileira, o setor awrícola veM enfrentando
grandes dificuldades, que se awravaa coM a retração
da deManda
(baixo poder
aquisitivo
e
deseaprego>
concorrendo çara
a
diainuição da capacidade de pagaMento dos toMadores
d&
credl'o
rural, via auaento de cus\os e diainuiçio da rentabilidade.
Ma prática, a dificuldade aaior aanifestada pelos
produtores é atribuída & TR, utilizada coao indexador no
crédito
rural.
Por essa razão, as ManifestaçÕes das
classes
produtoras
tia
sido no
sentido de vincular
os
financia~entos
rurat!
à
equivalincia ea Produto, coMo foraa de adequação do
cilculo do
saldo devedor das operações.

Objetivando avaliar a
validade do uso
desse
aecanisao pelo BASA, particularMente no caso do FMO,
procedeMOS
a
alwuaas siaulações envolvendo cinco produtos- arroz,
•ilho,
aandioca <raiz e farinha> feijão <PhaseoÍus e Vigna> e boi
gordo
coa .base nos
preços de
mercado.
Coao· fonte
de
dados
secundários,
utilizaaos os preços aédios a nivel do produtor
da
EKATER-PA e do Centro de Estudos Awrícolas da Fundação Getúlio
Uargas,
coa·p·r.-endenclo o período de teveretro de 1991 a 111arço de
1993.
As
siaulações,
ea questão, foraa
divididas
em
dois grupos.
Ua deles, utilizou os dados da Fundação Getúlto
Vargas
cobrindo a Rewião Morte e o outro,
dados
da
~KATER-PA
referentes aa Estado do Pará.
O procediaento adotado neste exercício toMou
base ua eapréstiao de CRS-1,0 Milhão de cruzeiros,
tendo
prazo de pawaaento vinte e seis Meses, e• uaa só parcela, e
as seguintes condições•

----------------------------------JUROS
REBATE S/
( " aa)

A TR <X)

e

20
10
5
nulo

----------------------------------e
30
e

e
e

-----------------·------------------

por
COMO

sob
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AXALISC

----------------------------

1. l:STADO DO PARÁ (dados da EKATER-PA>s
A~

apresentara• os

~i•ulações,

~ewuinte~

nas

diver~as

si\uações

@studadas

re~ultados1

a) ao nível de 30%, 20% e 10~ de rebate,
••
quaisquer do~ produto~ to11ados 00110 exe11plo,
a
equivalincia deixa de ser u11a opçio v•li~a para o
produtor
ou, •elhor dizendo, é ~ais van\age~
o
\o~ador
do crédi\o op\ar pelo rebate,
pols
no
resgate
do
crédito
o
·valor
tom~do
em
equivalincia é 11aior que o saldo devedor
co11
rebate.
Por exemplo,
0011 Ull rebate de 10% \ivemos os
sewuintes resultados:
TABELA 1 -

SALDO
PRODUTO

DEVEDOR

<e• CrS-1.000,00)

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

e/rebate
(Cr$>

ea equiv.

ARROZ

58.312,3

18. 182

3.900

70.909,8

JULHO

ide•

20.000

3.500

70.000,0

FEIJÃO< 1)

ide11

9.091

14.800

134.546,8

FEIJÃO< 2 >

ide•

8.333

13.000

108.329,0

IIAXD I OCA< t ar, )

ide•

22.222

3,500

77.777,0

BOI

ide•

6.667

21.500

143.340,5

< tw >

prpll
venc.
<Cr$/kg)

equiv.
<Cr$)

--------------------------------------------------------------ll prp:
recebido pelo produtor.

<1 >
<2>

pre~o

Phaseol us
Viwna
b) co11 reba \e de 5%, os produ tores de a~_ e
•ilho poder1a~ ser indiferen\es_quanto i
opç~o
pefã equivalência ou rebate, lendo e~ vist.a que a
equivalência e11 produto (kg), quando transformada

ea cruzeir-~s, ·no caso destes dois produt.os, pouco
dife~do saldo devedor co• rebate <S%>.
Vejãmos
OS

nÚMeros abaixas

5352
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TABELA 3

-----------------------------------------------SALDO DEVEDOR
CrS-1.000,001
<~•

PRODUTO
ea l!quivalência
( CrS)

c/r~ba~e

< CrS)

ARROZ

70.909,8

71.632,4

MILHO

70.000,0

71.622,4

KAHDIOCA< tar.)

77,777,0

71.622,4

Xo caso. da farinha de aandioca,
hav~ria
uaa
diferença que poderia favorecer o produtor optar
pelo rl!batl!, já que o saldo dev~dor, co~ o rebate
de
5X,
~
8X Menor
que
O
valor
com
a
equivalência.
Já no caso do feiJão e do bo1,
a
equivalência continua nio sendo uaa boa opção
para
os
produ~ores,
dada
as
razões
Já
deaonstradas antl!rioraente <~abela 1>.
c) nas situações de fin~9ciaaentos sea rebate, o
arroz,
ailho e~dn.~e~•andíoca são produtos
que
recoll~ndaM
o uso da /qu'i vá fine i a pois ta I
aecanisiio
e
hvorivel
ao's.~produ\ô"res.
o. contrário
.....,.._
..
....._
(:11~
a_cont~ce coM o fuJaO e o bo1, l'()_ls,o
saldo
"diVedôr
de
tais
produtos,
toaados
ea
equivalência,
são superior~s ao saldo devedor
atualizado pelo indexador oficial <TRl.
Para
Melhor visualização destas
s1tuações,
vejaaos a tabel~ abaixo:
TABELA 3

.-.

-

DEVEDOR

SALDO

<~•

CRS-1.000,00>

PRODUTO
a/rebate
( CrS)

e111 equiv.

ARROZ

87.807,9

18. 183

3.900

70.909,8

MILHO

ide a

30.000

3.500

70.000,0

FEIJÃO< 1 >

ide a

9.091

14.800

134.54q,8

FEIJÃO< 3 >

ide a

8.333

13.000

108.329,0

JIAXDIOCA<tar.>

idea

33.230

3.500

77.777 ,_o

BOI

idea

6.667

21.500

143.340,5

( k!il)

prp
( CrS/kiJ)

eM equiv.

<Cr$)
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Pelos dados
acima,
con~~atamos
devedor se• raba\e i superior em:

que

o

saldo

:Z4X

-ARROZ
-MILHO
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:Z:5X

I

-KAMDIOCA< far.

) I

13X

Sendo inferior nos casos dei
-FEIJÃOCl>:

35X

-rEI Jlioc :z >:

19X

-BOI

39X

Xo conjunto das si•ulações, exerci\a•os,
ainda,
um exeMplo
coM •oeda-produto eM quilo <arroz,
milho,
boi etc.>. O resultado não difere' dos
já
comentados.
Meste caso,
fizemos
somente
a
simulação sem reba\e
noutro MOMento, procedemos a outras simulações
onde o rebate incidiu sobre o valor
do cr@di\o
(principal>,
sendo que so•en\e sobre
a
parcela
maior
recaiu a incidência de correção
(plena\,
Heste
caso,
os resultados toraM
direr~ntp~
do
c[)

iloem

"a"

a

par\ir

de

rebate

dto

2~%.

Exemplificando melhor: para o produtor de •r~oz e
•ilho, ao nível de rebate de 20%, na forma
acima
especificada,
seria indiferente o
benefício
da
equivalincia ou do
rebate,
contrariamente
à
sistemática
em que o
rebate
recai
sobre
o
indicildor da int l<~çio ( TR ), vis\o no i tem "a", já
reteri.do.

:Z. REGIÃO XORTE (dados da FGV>1
Conquanto os dildos da Fundaçio Ge\Úlio Vargas
\enham sido toMados a nível de Região Morte, isto
•
agregando todos os Estados, os resultados
das
simulai.Õ_e_s -l!.Q._Uº-Q diferem daqueles
obtidos
•
par·Hr dos
dados da EK.ATER-PA, -relativos
ao
Estado do Par.á,
Para ser•os ••is precisos,
os resul\ados. co•
reba\e de 30X, :ZOX e 10% nada difere•. Já com 5%
de reba\e·;'" o mi lho apre•entou uma si \uação em que
•
preferível
ao
produtor
a
opção
Pela

5354
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equlvalincia, enquan\o no caso da aandioca
seria indiferente (reba\e ou equivalinci~l.

raizl

É boa leabrar, que, neste últiao caso, o
produto
aandioca foi considerado na foraa de raiz, o que,
ea
parte,
pode
explicar
a
diferen~a
dos
resultados,
quando coaparado ~ aandioca/farinha
relativo
ao Estado do Pará. Os
deaais
produtos
tivera• aesao coaportaaento.
Mas siaulações se• rebate, os produtos
estudados
\ivera• o aesao coaporta•en~o, isto ., nos
casos
do arroz, ailho e aandioca, é preferível a
opção
do produtor pela equival~ncia. C~ntrariamente,
o
feijão
e
o boi gordo nio deve•
ser
obJeto
de
equivalincia.
Procedemos, outrossia, a siaulações coa dados
da
FGV,
soaente
para
o
Estado
do
Pará.
Os
resultados, neste caso. não apresentaram
Maiores
surpresas,
coaparativaaente
~queles
obtidos
a
partir dos dados da EKATER-PA.
Para efeito de confiraaçio quanto ~
consist~ncia
dos resultados encontrados, procedeaos ~ correção
dos
preços
históricos
dos
produtos,
transforMando-os
ea
valores
constantes.
Para
isso, utilizaaos
o índice de preços recebido
da
Fundação
Getúlio Vargas, base dezembro de lqeq.
Consta;a•os,
na
série
histórica
considerada,
(fev-91/aar-93) que os preços do arroz, ailho
e
da
aandioca
tivera•
uma __q\led'9 ·····-real.
Essa
evid~ncia
indica- considerando-se·o pe~íodo
Já
coaentado
que,
no caso
desses
produtos,
a
equiv&lência_ pode ser__ acoB-J!..e. lh.ável, dependendo do
coaportamento .. ru\ur·o dos seus preçõs; ·nê) éaso
de
financiamento
sea
rebate.
O
contrário
vai
depender do nível deste.

Por
outro
lado, os preços do feijão -"· do
boi
gordo
tiveram
cresciaento
real,
o
que
dá
c<lnlubn idâcie --~scoii'êTU.sõesdõ trabalho- c:iua'rito
aos produtos ea questio.
É de se notar, taabéa, que, caso
\omásseaos
os
resultados observados
nos
exeaplos
do
arroz,
ailho e
aandioca, se• rebate, o
Fundo
<FMO
l
necessitaria de u•a cobertura de
recursos
para
ajus\ar o seu saldo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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COIICLUS2iES
aqui

co•entadas,

inciioaa que1
I) o aecanisao cia equivalência' ea prociu\o ~e• sua
razio de sttr quando se \ra\ar1 ci- e produ\os
cujos
preços
reais,
his\oricaaen\e,
apresentem
\enciinoia
newa\iva,
poréa
condicionada
à
concessão ou não de reba\e ~
- ·-- -···- ··----------

!

.........

_~

,...___,~~---

~

"

'

II> a equiva-linoia não pode ser extensiva a
um
9rancie
núaero
de produ~os
e
nea
\aMpouco
a
todas ~ate~orias áe ~redutor~~. p~i~ podera levar
a
uaa exacerl>açao da deManda
por
crédi i.'o- co"'
hplicas;ões __ sensSiJU5 ·quanto à
necessidade· de
apor~e de-recursos para a.~~ualiZaJãÕ dos
saldos
a aenor <ttquivalência> co•parativamen\e ao
saldo
indexado pela TR.
III> nos financiaaentos coa reba\e dependendo do
produto e cio nível deste, a equivalência passaria
a ser opção cio beneficiário cio crédito:
IV> a
equivalência deve estar associada a níve1s
de
produtividade que possaa coapensar
prov6veis
períodos de preços baixos:
V>

a adoçio da equivalinc'a requer subv~nçio
de
que,
d@pendeDda da
aap_JjtJJde
de~se
aecanismo, poderá exi9ir um volume cons1derável e
para isso há necessidade de definições quanto
às
fontes dessa subvençio:
recursos~

VI>
i9ualaente, o uso da
equivalência
exigirá
definições a cur\íssiao prazo quanto aos produ\os
e cate9orias de
produtores a serea beneficiados,
à deterainação do preço de referência,
a
ser
considerado,
e aos parceiros a sereM
envolv1áos
no proces·so,

RECOKEIIDAÇê5ES

---------------------

A título de sugestõas e recoaendaç;es, o Banco da
S.A, co~ base nas siaulações aqui coaen\adas, na revisão
que
procedeu
aos
e~t~dos ~a-•at~ria e reflexões
a
partir
do
Fórua .Kacional
cios
Secr~t.rios de A9ricultura,
propÕe
~ue
a
e~uivalinoia ea prociutoz
Aaaz~nia

a)

seja

extensiva soaente aos Mini

e

pequenos

5356
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produ\ores, preferencial•en\e.aos congregados
associações/coopera\ivas de produçiol

••

h) os casos de cus\eio isolado ou associado deve•
ser garantidos so•en\e ~s
cul\uras
aliMentare~

~SiC&!U

-

-

·-

~-

c> os casos de investiMento deve• obedecer Às
prioridades es\ahelecidas pelo Governo
de
cacfã
i:s\ado da Regiio llor\e1d)
a
subvenção necessária
para
garantir
a
equivalência e• produto, nos casos de custetc de
produtos aliMentares básicos, poderá ser fetta
à
conta
dos
recursos do rHO
desde
que
estabelecida por Portaria ln\erainisterial ou
por UM rundo de Equivalência criado pelo. Governo
de cada Es\ado1

!

e> nos casos dos inves\iaentqs, a subven>ão
ser
criado
ser coberta por
u• Fundo
a
governo de cada Estado:

deve

pelo

f)
os
casos ea que
os
saldos devedores
ea
equivalência
foreM
superiores
aos
saldos
corrigidos pelo
indexador oficial
<TR
ou
seu
substituto), o excesso irá para o fundo que t1ver
a
responsabilidade
de
cobrir
os deficit
dos
citados so~oldos:

aMparo de
g) nos
casos de financiaMentos,
ao
rebates,
o
Fundos Cons\i\ucionais, que per•i\a•
opção
produ\or
terá que, contratualMente, fazer
ou não peloJ. equivalência.

Beléa <Pa>, 27 aaio de 1993

~l

WALTER CASSIAIIO FERREIRA
Analis\a

"BASA -

ALBERTO PUTY
Analis\a

50 anos servindo a Amazônia"

r

~~~3
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~Q. t\L

22.05 -~ ~
?Pc~- ~

J..Q c A t>rf"~l\Jo

Ulti•11ato
A t\da açlo da Aari·
c:ultura do· Pará quer enco~o
w o praidmiC do ~.

AnlvakJo Vak:. contra a pa·
.... Carlos Xavier, JMUidm·
&c da Fcderaçlo. .)4 cst4
pccparado para entrar na

obripr o BASA I
cumprir a dcteraninaçio da
Sudam de manter a equiva·

J Ulliça

•

Moda pcoço/produto para
.-aanteneo dot empri1dm01
a qricuhora c:otn recursos
do FNO. Xavier já mam>u

no calcnd'rio o 468 D: 29 de
ADivaJdo YaJc tem
uma ICIIIIAI lmdra pnl IC
..-r.

••io.

Junho de 1993
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Amazón~a S./\.

PRESIO~NClA

0-f'ício n9 93YJSt
B'-"1 éu-. <PA > 7

ii

1 :.,,1.,, ESJ __

S..rnhor l'linistrc7

A~

r·

~~-ncc....:.

f:i"nc::...-\ln i nhi:H"

"";\

1..1ut ... -:.:.~..:.~ _ E;-a.A~.-1 ~nt.,; i d.,

ccnhecim~nlu.,
t..:Ópia
úo
o-;.~;~.:u
Gs- ,._2_6:i.L/-93., c.f._·
~ Uc.t
Re:":"4.::..o1uç:ãu nQ- ~7 .Si!.:~ r- '-P~<:;: _r ~Li:::b~-a~c~
Ju
Sup~rinlt2'ndent:L- _t!cl
SÜD~r~., Údn::..h.;~·-n-u: ... ;.;unt<t ;J~: L\;:;-: __.__o;:J;,....
iil~r'"CJVOda.,
~<..H···
U~t....tõ;: m ~-U .... ;.c.Jk.:~- n....;.
:-:.-.t~~=~!
r"!~'-•:-; r:;~·:...; 0;--~i;; ;·;.,:~: t '"~
do Conselhl:J Oel ;ut..~r ....tt: vo d:t..-t'-fu~~l~· -~-J..iL...lr,s... i:...\., :-:o~;:zo
:}~
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:-- ~.J..-:-

par·a
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rais. •
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a

~~ot~

~·1t:<::~n-at:iv;a

~~tu.e~~co. no ~c~~at~ dos
t;;qUi'../"Ç_\l(':n .... :c...;. Pr·l~;;,:.CJ/;..t~ú--=

u~

tlutu.

2.
brt?veauenter

o.cnaler-iàl

implant~~;So

Sobre

--Cl~~u~_!to,.

o

c.:::std.r·t.!'_m_o~ encaminh ...l.nd-w :.:1rt:::-l .."\<..lU~IC\~0
~ -·IL...Ol:.."Uu;·~-'-'"
Ú-.;\

-~j -~;.»tcmJt i C:.A

iL:...:..hT":...J-~-~h~.:-/

Ex~ ,.rli}n._ iCJ.
tt;!oSr"'• "'iowLir~...· ~.•

u Uw
c-'it.-4 ~ Vd.1ti· ~i ...t JJrt.:~uAr;./r·oduto.

Gr~to
.no~
~
u
cn wju
~~
prot~stos du el~ ado apr·u~

Vossa Excel2ncia

Ao Exc:elent issimo S(!nhor·
Doutor L~ZARO.B~RBOSA
DD~ Ministro da A9ricultur~.
t~cimento e da
BRAS:fLIA <DF>

RcVur~~

"{l.J~r.-

-Vo-..;,~~~

A~r~r

a
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Senhor Ministro,

AF"r·CÃ,-no~

l:."HCiAiil

i ~'h ~r-

Vo~~a

a

E>tc t.::l ênc i a..,

para conhecim~ntc. ~~pia
do
o~{cio
GS nQ 651/93, de
30.04.93r
~ da
Re:o.olu~õ:~O nQ 7.8j,5~ quc rcc:cb.,mot>
do
Superintendente da
éUDAM, dando-nos cont~ de ~er ~ido
aprovada,

lo)Or'

do Conselho
sent ide

u·naniu-,id:a.dc.,

Delibur~tivo

dle' qut.:".,

nos

n~

-240r!

daquela

f'inc:ul:c.

Rf.:'-un~ãu-Oi'"'dirrár-1Q

autar~uiwç

a-~Hlf.::'nt·ua

c;;.

MOÇZO
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r:--r-odutc~.... c:ti

r-u-

rais, à conta do FNO, adotw w&tw Banco, 110 rcuwat~ do~
elllpréstiiDOSr a alter-no.tiva da
e"luivul&ncia t>rc~;o/~Jro
dut·o.
~Sobre
o
as~untor comunicamo~-lh
breve•ente. estaremos encarninl1ando
Minist~
Agricultura. do Abastecimento e·da

"'UC,

da

r·~lacion~do
à
cu1~b,:.u··~'W.:~~ú d\J Bt-aSA ~o~.-" c:;.
planta~~o da ~i~l~~~ti~a e~~ival~•ci~ pr·~~u/p
t~r·ial

Grato

Vossa

Exc~lGncia

nos

é

o

a

prot~~tos

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor JOS~ EDUARDO ANDRADE VIEIRA
DO. Ministro da Indd&tria, do Comércio u
BRAS:iLIA <DF>
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Senhor Hinistro.
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2·1-Gil R~u.n i ~{o Or·d i nç\r- i a
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sentido de que. no~
~inan~iam~nto"' ~
~~o~uturu~ rurais, à conta do FNO. <uJote este Bant:o. no r"'S!;!Cli::e do,.;
em~o>résti~ao~.>, ~ alt..:rnativa da
equiva-lência P..-~~o/r>ro
du.t·o.
~-

Subre o
a~"'untu.
estaremos encaminhando
Agricultura. do Abaatecimwnto c ~a·
terial relacionado
à
colabora~do
planta~~o da siste~~lica equiva]Q~
breve~aente,
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é
o
protestos de ~1

Grato

Vossa

Excel~ncia

A

Ao Exc:elent {ss i mo St?nhor·
Doutor ELISEU RESENDE
DD. Hlni&tro da Fazend~
BRASiLIA <DF>

~
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o
i~

;'i~...--~ ; i~

BASA sob
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•

~tn.l
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Senhor Ministro,
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30.04.93.
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<lo
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Vo~t-:J.~"'
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autar<1u i ar 1'10C~O
no
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dut·o.

~Sobre
o
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breve•enter estaremos encaminhando
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Agric:ulturar do Ab~~tccimento w da R 9urmu As..-·" ia material relac:iuna<..lo
à
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~ BASA 5ob
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Ao Excelentíssimo Senhor
Senador ALEXANDRE COSTA
DD. Ministra da Xnte~ra~da
BRAS:fLIA <DF)
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O SR. PRESIDENTE (Ch_agas Rodrigues)- D.e acordo
com o art. 216, inciso III, do Regimento Interno, o requeriAntonio Mariz _ César Dias _ Eduardo Suplicy _ Gilberto· mento será submetido _ao exame da Comissão Diretora. - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Miranda_ Jonas Pinheiro.
Secretário.
-- · É lido o se.gointe
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secreüíi'io. . REQUERIMENTO N• 559, DE 1993
É lido o seguin~e~
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Nos termos do art. 210 _do Regimento Interno, requeiro
REQUERIMENTO N• 557, DE 1993
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro seja oficiado ao Senhor Advogado Geral
da União, solicitando informações sobre a_ validade de atos
administrativos fundamentados em legislação ineficaz tendo
em vista a condição suspensiva da regulamentação recomendada (art. 114 do Código Civil) sobre áreas que tenham sido
ocupadas pela garimpagem em situação prescri!a __(art;. 14, §
2 9 e incisos da Lei n" 7.805/89), nos quais _o tei'ID:o não tenha_
ainda realizado e, se a prnp6sito, não serii o caso da aplica:bi-!idade da Resolução n• 473/STF.
· Sala das Sessd_es; 9 de junho de 1993. ~senador RoncildoAragão.
(A Comissão Diretora)
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:_·o requeri·
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
_ _
do art. 216, inciso-ui;-do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerime-nto q~ue será~liâo pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 558, DE 1993
Nos termos do art. 216 do Regirilento In~erno do Senado
Federal, requeiro _seja oficiado ao Senhor Advogado d;3.
Uníão solicitando informações sobre competência do Município p'ara promOver o lançamento e cobrança de _valores devidos pelo resultado da j!Xploração de _reçur~os -minerais n?
respectivo terr:ítórío, -Compensação financi:íra itfstítuíd~ pela
Lei n9 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e em particular,
quando realizada pela garimpagem -em áreas pendentes_ da
regulamentação preconizada no § 2" do art. _14 da Le1 ~~
7.805/89, para administração no iegím~ de penTiissãâ põr si
instituído, em face da distinçãO de sujeito obrigado ao pagamento, neste· regime, e no_ regime de concesssão, na forma
da Lei n• 8.001/90.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. -:-Senador Ronaldo
Aragão.
!A Comissão Diretora)

a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo ·•caStélo, Martins e Sobral Pinto", publicado no jornal O Povo, de Fortaleza,
na edição de 9 de junho de 1993.
·
·
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. - Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
con:r o a:.rt. 210, § 1°, do Regimento Interno. o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a_mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
Ê lido e aprovado o seguint~

REQUERIMENTO N• 560, DE 1993
_Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constifuição Federal-(aitigo 55,
item III) e do Regimento· Interno do Senado Federal (art ..
13, § 19), que seja considerado como licença autorizada o
período de 12 a 16 do corrente mês, onde me ausentarei
dos trabalhos da Casa, para breve viagem ao exterior,_ a fim
de participar, em Nova Iorque- EUA, do almoço oferecido
pelo quadro de diretores da Câmara de Comércio BrasilEstados Unjdos e do jantar oferecido pelo Conselho de Diretores -tla Americas Society, por ocasião da despedida do SenhOr DaVid Rockefeller da Presidência da Americas Society.
Sala das Sessões, 9 de junho de !993. -Senador Albano
Franco
O COnselho de Díretores da Americas SOciety convida-o
cordialmente a homenagear o Sr. e Sra·. Dãvid Rockefeller
por ocasião da despedida do Sr. Rockefeller da Presidência
da Americas Socidy dura)Jte a Realização de sua Trigésima
festa anual de primavera
Terça-Feira, 15 de junho de 1993. TA VERN ON THE
GREEN Nova Iorque
Música por Tifo Pueiite e =sua of_questra Black Tie
Coqu~tel: 19:30 hs ~ Jaritar: 20:00 hs
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AMERICAS SOCIETY
(Sociedade das Américas)

'

Tbe Americ:as Soaety is a R8lioa:al instibl:tioa cledãc:aled
to iDform.:iJ1g pr&pte ia lhe Vaited States about. tlte
societies oil'td ,C.tftar~ of its Wrster• He•isphere
nei:bbors. lu, p.-il i5 ro raster a broader undentandiac
or tbe conteiDpor.tO" politicai. ecoaoçaic .:iii:QI:) mc:ial issues
comn...c;oc utin'America. lhe e a r ; - - CaaMa
and to ioc::teúe pilblil:: •••u•es:s and appnrci.atioe elllle
ricb cultunl beritace oC tbeoo ""'""'"- To tlús end. ...,
Soc:iet.y offers a oa:aridy of pn~Cn~ms lbat am wpni:ll'!d
lato lhree divisioi:as:: l.atD Americ:an Afr.irs,. l":;madjae

Afrairs arKI GuÍt."nr AJfaiiS.· ·ln â:dditio.l. t.be Society&
afl'"lliate. the

Quinta~feira

c..nca o( tbe Americas. COIKiu.DS itself

citlt ec.aomic- aad commercial iss11es ot prac:tical
~Lo IR multiaatiaoal busi.nesscoralalmity.

As • aot-for-pcolit institulioo,. lhe Amerias Society is
finaACed. by me~Dbenbip" does abd coatrib.tioãs r,...._
c=ocporations.. fouPd.:ttio:u.. individuais.. .aad public
~ ioduchoc..., Natiooal
t for &k

En-.. . .

n-n-.thoNatioaaiEndowmentbtbeArls,.New
Yod< c-á! óto ..... H...mties aDd New Yod< S....
eo.-ü- - Aita. Tlli& wide ...... ofpahtie....watz.eA.mo<i<ao Society eooll"ec _ _ or ....
hicl>est aliberlo'a "'-! a00diY<ne- 1rillo a
~ iaterat .. L
•
ic: affajrs..
'

j.

A Americas Society ~é um·a instituição nacional ·voltada
a informar o público americano sobre as sociedades e culturas
de seus vizinhOs "do hemisfério'_óeste.
O objetivO desta inStifuiç-ão é patrocinar uma Inelhor compreensão da po~ítica contempor-ânea, das questõeS económicas
e sociais confrotando a Amérlca Latina, Caribe e Canadá,
como também; aumentar o interesse e apreciação do público
pela rica herança cultural destas nações. Dentro desta firialidade, a Ameri'cas So_ciety of~rece uma variedade de prog_ra- mã:s, organizaaos dentro· de tres divisões: Assuntos conc_ernentes à América Latina, Assuntos concernentes ao Canadá
e Assuntos Culturais. Por outro lado, o Conselho das Américas, afiliado da Sociedade, trata das questões económicas
e comerciais de grande relevância prática pari a comunidade
de negócios multinacionais.Como instituição sem finS lucrativos a Americas 'Society
é financiada pelas taxas de manutenção dos membros associados· e contribuições de corporações, fundaçõe-s, individuais
e agências públiCas incluindo a: National Endowment the Humanities, National Endowmeni for the Arts, NeW York Council on The Humanities e New York Council on Arts. Esta
ampla base de l3.poio por parte do setor público, torna possível
à Americas S6ci€:ty oferecer programas do mais altO gabarito
a uma audiênÇia ampla e diversificada que tem em comum
- o interesse pelOs assuntos hemisfédcos. ~
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento. fica concedida a licen·ça Solicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa requerhn_ento que será lido pelo Sr. ]<?Secretário.
É lido_ e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 563, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43, ihcisó- II do Regimento
Interno, sejam cOnsiderado como licença autorizada os dias
3, 7, ·10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28 e 31 de maio
último-, quando estive ausente dos trabalho.s da Casa.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. - Senador Onofre
Quinan.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica concedída a liceri__Ça solicitada, nos termos
do art. 43, inciso Il, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à_
ORDEMDODlA

Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1993

Td:(llZ) 9224Jl6S,IItlfHO'

~•i;1Fcd(l12)9JUI2S.

--

Tk~lfliltJcMM•JtuWlS,IHJ,«túOnél~l«atàllt

(Em regime de urgência nos termos do

art. 336, c, do-Regimento Interno)

6&1t41tlt.,_., 6/ltltlr~ ~jiwANt~~Mio:J /.'M..

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licenÇa-solicitada, nos termos
do art.l3 do Regimento Interno. ·
_
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. ]9
Secretário.
·
=-"
É lido e aprovado o segUinte
REQUERIMENTO N• 561, DE 199'3
Nos termos do artigo 43, iil.CiSó II, do Regimento Interno,
requeiro seja considerado_ como de Iicença_auto_rizada o períOdo de 13, 14, 20, 21, 24, 28 e 31 de maio do corrente, quando
estive ausente dos trabalho.s da Casa.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993 . ...:.. Senador CariO.
Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado
o requerimento, ficã ConCedida a licença -s.olicitada, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento que· será lido pelo Sr_ 19 Secretário.
"_,
É lido e aprovad~- o s~guinte
REQUERIMENTO N• 562, DE 1993
Nos termos do artigo 43, _i_ncíso II, do" Regiin~n~o Interno,
requeiro seja consideradó'como de licença autorizada o período de 1, 2, 3 e 4 de junho do corrente, quando estive ausente
dos trabalhos da Casa.
Sala das Sessões, 9 de ju-nho de 1993.- Senador Carl~s
Patrocínio.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
46, de 1993, (apresentado como conclusão de Parecer proferido cm Plenário, Relator: _Senador Bello Parga, em substituição à Comissão· de Assuntos Económicos). que autoriza
o GOverno do Estado do Maranhão a contratar operação de
crédito jUnto à Financiadora de Estudos e Projetas- FINEP.
no valor de dezeiwve bilhões, setecentos e setenta e seis milhões. oitocentos e quatro mil, trezentos e dezoito cruzeiros
e cinqüenta e três· CentaVos, para.financiamento do Projeto
_Programa de Consolidação do Sistema Rodoviário do Mara-nhão.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordirlária
do dia 3 do corrente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelO Sr. J9
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 564, DE 1993
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência (art. 336, c) concedida
para o Projeto de Resolução n• 46 (Ofício n• s/48, de 1993)
Salà das Sessões, 9 de junho de 1993. ·-Senador Marco
Maciel, Senador Mauro Benevides, Senador Jonas Pinheiro,
Senador Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues)- Em votação
o requerimento, em turno único.
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - T,em V.
Ex~ a palavra.
O SR. BELLO PARGA (PFL -MA. Para encaminhar
a votação._Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs.
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o·Projeto de Lei do Senado n\' 2, de 1992,_ será if!.çluído
Senadores, quero trazer ao conhecimento desta Casa que,
na Ordem do Dia- oportunamente.
ponderando o apelo _feit<? ontem pelo Senador Ron~n Tito.•
sopesando as judiciosas observações feitas aqui neste plenário _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item n• 3: .
pelos Senadore> Çid Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães, .
Votação, em Primeiro turno, da Proposta tle
e levando não menos em conta a sugestão qu·e me foi _feita .
Emenda à Constituição _n» _9, de 1991, de autoria do
à margem do debate, sugestão de sensatez e de experiência,
Senador Ruy Bacelar e ·outros Senhor_es s_enadores.
pelo Senador Jarbas PaSsarinho, tomei a iniciatiVa de, a exemque estabelece a coincidencia de eleições para Presiplo do que fiz quando do pedido de urgência, solicitar aos
dente e Vice-Presidente da República, Senador e DeSrs. Líderes que subscrevessem um requerimento de extinção_
putado Federal, a partir do ano 2.000, e para Goverda urgência, a- fim de que a matéria fosse retirada de pauta
nador e Vice-Governador, Deputado Estadual e Distrie futuramente, mais adiante, fosse encaminhada â Comissão
tal, Prefeito, Vice_-Prefeito e Vereador, a partir de
de Assuntos Económicos. Para isso, eu tanlbém estarei enca1998.
minhando requerimento pedindo o reexame da questão.
A discussãO -da matéria foí encerrada na sessão ordinária
Por outro lado, aproveito a oportunidade para agradecer
de 20 de junho de 1991, quando foi apresentada uma emen9a
àqueles nobres líderes que, co~preensivos para com a necessisubstitutiva, que foi encaminhada à Comissão Temporária
dade do finãnciamento solicitado pelo Governo do Estado
para exame. A comissão_ não se pronunCiOu no prazo previsto
do Maranh~o, anuíram generosamente ao pedido de urgência.
no art. 356.do.Regimento Interno.
Não poderia deiXar de citar que ,-entre esses_ líderes, estava
Sobre .a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
o Líder do PDT, o insigne Senador Magno Bacelar, demonsSecretário.
c
- - ~-- - - trando que, quando se trata dos interesses .do Esta<;Io, não
É lido o_ seguinte
há fronteiras partidárias entre os representantes desta Casa.
REQUERIMENTO N• 565, DE 1993
Muito obrigado, Sr: Presidente.
-

.

.

-

- -

.

.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es)- Em votação
Nos termos dos arts. 300. inciso XIII, e 3-il, item 4,
·
·
o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ~-do Regimento Interno. requeiro preferência para .a votação
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n" 9,
sentados. (Pausa.)
de I992.
Aprovado.
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1993. - Senador
Aprovado o requerimento de extinçãó de urgência, a
Ruy Bacelar:
.
matéria volta à sua tramitação norinal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em vot?Ção
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
o requerimento.
a palavra pela ordem.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para uffia questão de_ ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Con~cdo
et palavra ao nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Pela ordem. Sem revisão do oradOr~)..::.... Sr. Pfesldente, quero
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB---' CE .
apenas louvar a sensibilidade do Senador Bello Parga, digno .Para uma questão de ordem. Sem revisão do' orador.) representante- do Estado do Maranh.ão,. que, com a retiro;-~a Sr. Presidente, gostaria de indagar se não há necessidade de
da urgência, permitirá o exame ma1s dem~rat?o da materta um parecer de Plenário sobre a matéria, haja vista que a
pela Comissão "técnica esp_ccfffCa_. _q_ue é a C6!_llissão de Assun- Comissão não se reuniu para aptec1ar' Osubstítutivõ do próprio
tos Econômiccrs-. - . .
_ ___ _
_
autor da emenda, Senador Ruy Bacelar. Na verdade, S. Ex~
Parabéns a S. Ex~ peJa atitude de tei escutado e respeitado aperfeiçoou o texto da emenda e dá uma nova sistemática
os debates travados ontem aqui.
à emenda constitucional. Portanto, pergunto: para a regula~
ridade_da matéria, não é necessário um- parecer de Plen.ário?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fica regisO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A matéria
trado o pronunciamento de V. Ex•
obedeceu as normas anteriormente vigentes, que dispensavam
O Sr. Bello Parga- Agradeço a gentileza das palavras
a audiência de Comissão, já que ela será objeto de di~cussão
do .S.enador Cid Sabóia de Carvalho.
- agora em fase de encaminhamento - dos Srs. Senadore~,
inclusive dos eminentes membros da Comissão de ConstiO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 2:
tuição, Justiça" e Cidadania, que se poderão pronunciar,
Votação, em turno único, do Requerimento n9 968,
de 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos_
O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra para
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
encaminhar a votação.
a Inclusão em Oidcm do pia_ do_ Projeto de Lei do
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V.
Senado- n9 2, de 1"992, de- sua autoria, que altera a
E~ a palavra.
redação da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
O SR. RUY BACELAR (PMDB- BA. Para encaminhar
que "dispõe sobre os estágios de estuda_ntes de estabelea votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
cimentos de ensino rilédio ou superior."
senadores:
"Em votação o requerimento, em turno único.
Em 1991. apresentamos a proposta de emenda ora em
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram pefinanecer
sent~dos. (Pausa.)
pauta para votação. Entendíamos, corno ;entendem?s•. que
um dos graves problemas do sistema eleitoral brasileiro é
: .AproVado.
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a- não coincidéncia de eleições. ·Ac,redita111os que o número
conseCutivo ·cte eleições_ prejudica o andamentO dO Pals em
diverSOs SêtbrCs, sobretudo 'no financeiro· C nb econôiniCo.
Daí por c}uc sugerimos seja dlrriinuído o niíinefo de elêições:
e, ao mesmo tempo, que es~as sejam estabelecidas em dois
planos:· no plano federal, estadual e municipa1. Daí a emenda
substitutiva ã Proposta de Emenda, para a qual solicitei preferêricia, ó qué fOi atbrdãdo por-v. Ex•
·' O que propomos, Sr. Piesidente, Sr:'; ·e· Srs. Senadores,
com esta 11ossa proposição? Que, a partir" de 1994, o povo
brasileiro eleja, coincidentemente_, o·Presideqte da Repúhlica,
o Vice-Presidente da República, Senadorf!S c Deputados Federais. Em 1'998, novaniérlte, eleição para Presidente, ViCe:.
Presidente, Senadores e DeJ)ütà.dos Federais: .
. . Para tanto, nesta própria emenda à Propostã de Emenda,
estamos propondo reduzir o mandato do Presidente da República para 4 anbs. Da mesma maneira, _es-tamos propondo
outra coihCiôCrida, pará êlegermos, cm níveiS eStadl!.al e municipal, os Governadores de Estado, os Vice-GOvCrnadoreS dos
Estados, do Distrito Federal, Deputados EstaduaiS e Dístiita:l,
assim como, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ye"rçªdorcs, coincidência que se ~erificarâ no ano 2000. Mas para tanto é bom
que sé diga q'ue o povO brasileiro, com conhecimento de caU.Sà,.
quando votar em 1994, para eleger o seu Governador, o seuDeputado Estadual, o fará sabendo que o niaD.âato dos t:nesrnos terá duração de 6 anos, para que haja 'COincidência com
_
os Prefeitos, que vão ser eleitos cm 1996.
Desse modo, a partir de 1994, de quarro erÍ1. quatro ános,
94, 98e assim por diante, o pOvo brasileiro, quanao convocado
às uinas, saDerá que -ifá eleger, a nível federai, o Presidente,
o V ice-PreSidente, os Senadores e os Deputa'dOS Fs:deralS.
Da mesma maneira, o povo brasileiro, quando convocado, a partir do ano 2000, írá eleger, de uma só vez, os
Governadores, os Vice-Govemado res, os Deputados- Esta;.
'duais, os Prefeitos c os Vereadores.
Com· isso, sr·. Presidente, é indisc_utívef güc há necessidade· de se evitar a descoinçidéncia das elei_sOes- no -Brasil.
Basta dizer a V. Ex•s que em 1988 tivemos a-eleição de Pref€!itos e Vereadores; em 1989, do Presidente da República; em
1990, de Senadores, Deputados Federais, Estaduais c Distrital. Três ãnos consecUtivos de eleições, aos ·quais se segufram
pleitos em 1992, havendo tarribém, se não modificada a lei,
em 1994, 1996, para depois repetir-se o ciclo de três eleições
em anos _consecutivos: 1998, 1999 e 2000. Af9ia os gastos
elevadíssimos que acarreta, a descoincid~ncia paralisa o País,
ocasionando prejuízos incalculáveis à ec_onorni"a-nacional.
Sei, Sr. Presidente, que várias outras em.ep.P,as tra.mitam_
no Congresso Nacional, algumas permitindo" 11 reeleição de
Presidente, de Governadores, de Prefeitos. OUtras, desejando
a coincidência global das eleições, de VereadOres· a Presidente
da República. A nossa, que temos a satisfação_de encaminhar
neste momento, propõe a coincid_ênciaem_clo_is níveis:
Creio, Sr. Presidente, que já existe conse~nso nacional,
há um clamor da própria população brasileira no sentido de
que, quando o povo se manifestar para elegera_ nível federal.
o faça de urna só vez, elegendo o Presidente, o Vice-Presidente, os Deputados Federais e os Senadóres~ -Inclusive, são problemas que dizem respeito ao Brasil
como um todo; quando os candidatos fizerem os seus 9iscursos, por certo irão analisar os probleJ!las nacionaiS.
Sr. Presidente, creio também que, d6iS-ãnos depois;·o
povo estará desejoso de eleger, de uma só veZ, o seu Gdve"r-
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nador, o seu Depu ia do Estadual, o seu Prefeito e o seu Verea-dor.
"Em serido assim, este é o riosso ·encaminhamento, na
C:e'(te~~- _de <iue meUS ilustres Pares irãç. por certo, dePois
de um cuidadoso es_tudo, votar conscientemente, indo áõ enconir_o das- aspirações pÕpulareS, dÜ desejo do povo.bi-aSile-iro,
aprovando esta emenda à Proposta de Ewenda à Constituição,
que procura, sobrt:tudo, resolver um dos grande~ problemas
do sistema eleitoral brasileiro, que é a 'descoincidência das
eleições no Brasil.
·
Muito obrigado, Sr. Pres_ideme:
O Sr. Cid Sabóia DC Ca_rv3UJ.o -:-<~r. -~res_idente, peço

a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabôiá de Carvalho.

r

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois das explicações do Senador_Ruy Bacelar, ninguém
discute a importância dessa emenda, nem a conveniência de
um exame mais aprofundado daquilo que nela é tratado. Mas
eu teria algumas indagações a fazer, porque se trata de emenda
constitucional.
·Gostaria de sabt.:r, sf. Presidente, onde será inS~tiaaesta
emenda. Qual dispositivo constitucional ela substitui?"Porqlie.
na verdade, a proposta do Senador Ruy Bacelar - a clareza
deixa ·isso 'bem à vista de todos - constitui-se em medidas
de caráter transitório; ao mesmo tempo em que apr-esenta
uma medida de carâter definitivo, ou seja, o sistema eleitoral
se altera.
Daí_ eu entender, coroo estou. chamando a atenção do
Senador Ruy Bacelar, que_ se altere o dispositivo específico
da Constituição quanto a mandatos etc., porque aqui há o
aspecto transitório e há o_aspecto permanente. Estou apenas
levantando _urna questão de ordem técnica. Onde inseriríamos
ess;,1 eme_ntia constitucional? Na parte que d_iz:_ '"sei-ãq Coincidentes, a partir do a rio de_1994 ... " -- isso fica na ConstituiÇão,
e o ano de 94 será vencido. Então, é urna disposição tl'ansitória. Adiante diz: ••O_ mandato do_Yice-Pr_esidente da República_ é de quatro anos e terá início e_nl 1~ de janeirÕ ·do. ano_
~seguinte ao de_ sua eleição." Então. isso aqui tem caráter
permanente.
Parágrafo Único. O mandato do Presidente e Viée-Presidente da República', eleitos em 1989, é de cinco anos.'
Tem caráter transitório.
··
Adiante diZ:::
Art. 3". -serão coincidentes, a partir do ano
2000 ... e assim por diante.
É: tambt!m transitório.
Art. 4". O rnand3to dos governadores e vic'e~go
vernadores de Estado e do Distrito Federal, deP,U~~dos
estaduais e distritais, a sere-m eleitQs em 1994, será
de seis anos.
Tarnbi!m é urna medida transitória.
Quero lembrar ao Senador Ruy Bacelar a necessidade
da alteração permanente do artigo específico da Constituição
e que, na sua emenda e no seu Su~s!_itutivo, constem as-regras
transitórias que não se encaixarão na Çonstituição, rrtâs que
serão cumpridas com força de Constituição, inserindo-Sé num
direito constitucional de caráter transitório.
O Sr. Bello Parga - Permite V.

Ex~

um aparte? '
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex·
com prazer.
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lYYI,queestabeleceacoincidênciadeeleiçõesparaPresidente
e Vice-Presideilte da Repúblicã, Sénador e Deputado_~e.d~ral!
a partir do ano 2000, e para Governador e v,·ce-Govemador
de Estado e do PistiitO Federal, Deputado Estadual e Distrital, Pre'e1"to,
Vice-Pre'e,·to
e .Vereador, a part1'r de 1998.
1
1

.
O S r. Bcllo Parga- Scm querer preJudicar
o raciocínio
correto de V. Ex", quero fazer urna menção ao parágrafo
.umco
· d o art. .!."que
'
e~"tá totalmente prejudicado, porque refe'
'
re-se ao mandato do Yrc~idente c Vice-Presidcntc da RepúEssa proposta teve como primeiro signatário o nobre Seblica eleito~ em 1989. Estamos cm- 1993 e já esfá tcrrTiiriandO.- nadar Ruy Bacelar. Posteriormente, foi oferecida uma Emenda n"' 1, Substitutiva. Neste ffiomento, Sr. Presidente, - irei
o mandato que era. efetivamente, de cinco anos.
me reportar a essa Emenda Substitutiva.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A emenda apeO nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho teceu considenas ·preserva o direito adquirido ao mandato já concedido
rações judiciosas no toq.~.nte à técnica legislativa adotada pelo
pelo povo atrav~s da)ustiça eleitoral.
nobre autor da Emenda Substitutiva, o iluStre senador Ruy
O SR. PRESIDENTE (Chagas B.()driguc_~} _Lembraria
Baçelar. Portanto, não vou fazei- apreciações sÔbre a técnica
aos Srs. Senadores que, no encaminhamento de votação, não
legislativa adotaQa. Vou ao mérito da proposição.
_
podem ser concedidos apart~s. Cada Senador poderá pedir
A idéia de coincidência de mandatos é louvável e devemos
a palavra para encaminhar a matéria.
estabelecer, pelo menos, a coincidência das eleições presiden-ciais com as congressuaiS. A idéia, portanto, tem o nosso
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _::_ Pois então,
apoio, mas gostarfamos de pedir a atenção dos nobres Senaestou lembrando ao Senador Ruy Bacelar a necessidade de_
dores para a for~a adotada a fim de se ch~gar a essa col.ncialterar o se'1 Substitutivo, para que tenhamos uma disposição
dência.
A Emenda n" 1 diz em seus arts. 19 e 2" 0 seguinte:
defmitiva na parte- da Constituição que trata de mandatos
e de eleiçõt:s e, dcpots. viria a coincidên~íã at~avéS 9essas
___ -Art. 19 Serão coíncidentes, a partir do ano de 1994,
regras transitória:;_~ - - ------ -- as eleições para Presidente e Vice-Presidente da Repúblícã:;
Enfim, o texto CQn!:illtucional definitivo tem que ser adaj,Senador e DePutado Federal.
tado a essas disposições da emenda, quase todas transitórias,
Art. 2"' 0-JJJ.andato _do Presidente e do Vice-Presidente
perdendo, assim. o cardtcr de emenda à Constituição propriada República é de quatro anos e terá início em 19 de janeiro
mente dita, porque teria um caráter aditivo e_ transitório e
do ano seguinte ao de sua eleição.
não substitutivo.
-Mas o parágrafo único elimin~ a possibilidade de o manP~.:nso ser muito importante ao Senador Ruy Bacelar
dato ser de quf!.Íro anos, quando diz:
_ .
adaptar o seu Substitutivo a essas observações que estamos
Parágrafo 4qico. o mandato do Presidente e Viee-Prefazendo neste momento; do contrário, a matéria restarádeieisidente da República, eleitos em 1989~ é. de cinco anos._
tuosa no seu encaixe na atu3.1 Constituição Federal.
Este parágrafo, corretam ente, levou em conta o princípio
Quanto ao mérito,-illo há o que diSCordar do nobre Senade que 0 Presidente foi eleito, na época, pata unr mandato
dor Ruy Bacelar. Acredito que a coincidência é uma meta
de cinco anos,_
·
que ele persegue, das mais im-pOrtantes~ _Apenas, _devemos
Diz 0 art. 39:
alcançar o texto ideal. Até_sugeriria, já que hoje não há-núme"Serão coincidentes, a partir do ano 2000, as eleiro na Casa para alcançar o quorum necessário à apreciação
ções para GOvernador e Vice-Governador de Estado
de emenda eo·nstitucional, que S. Ex• retificasSC a· seu Sübstie do Distrito Federal, Deputado_ Estadual e Distrítal,
tutivo, para termos a disposíção permanente devidamente al- Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores."
terada e, então, cairmos nas regras de caráter trarisitóríõ.
O art. 4° diz:
---- 3''Ó mimdato dos GO-Vernadores e -Vice-Goverd SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..:_ Trata:se
nadores: ~e Estado e do- Distrito Federãi, Deputados
de ur11;a questão de técnica legislativa. O autor da em_enda
Estaduais e Distritais, a serem eleitos em- 1994, será
tanto-poderia ter dado nova redação a dispositivos -permade seis anos.''
nentes e .ter incluído artigos no Ato das DíSpOsiÇões TransiSr. P!'_esidente, num sistett;La parlamentarista_ é_.m,tural
tórias co'mo poderia fazer Como o fez: uriia emenda cont~ndo
dispositiVos que, se aprovados, iriam revogar Ou substituir
que os mandat9s dos representantes sejam re_lativamente longós, porque, a qualquer momento, OCQ!rendq_as_c!rcul).stâncias
aqueles contrariados. S. Ex~ adotou essa técnica. Eiltão, cada
previstas, Câinara pode ser dissolvida.
artigo, na Consfituic;ão futura·, se 3provad.O, iria cOin a-ObserMas, Sr. Presiçlente~ mandato_ de Deputado Estadual de
vação: "''~rtigo reVogado pela emendã llúmer-o tal com a seguinseis anos, no presidencialismo, data venia, não é possível.
te redação."
~ediria ao nobre Colega que assumisse ·a Presidência poí-Nos Estados Unidos, país que inventou o presidenciaque·go~t.aria, também, de fazer algumas considerações. sobre
lismo, ainda hoje os mandatos dos Deputados Federais e dos
a matéri~. (Pausa)
·
Deputados Estaduais são de dois anos. Essas boas práticas,
lamentavelmente, não importamos para o presidencialismo
O Sr. Chagas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, o Sr. deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos brasileiro. Importamos outros princípios e outras práticas.
Então, data venia, não aceíto, Sr. Presidente, seja apfovãda
.Patrocfnio, Suplent~ de Secretário.
uma ~menda que assegure a :q~putados Estaduais seis anos.
Q $~. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo
. Quero assinalar que a emenda substitutiva corrigiu~ rio
a pala~:r~ ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
meu_ modo de ver, algumas distorções da redação inicial. De _
acordo com a proposta in-itiãl, o mandato do Presidente e
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para encaminhar a votação.) Sr. PreSidente, Srs. Senadores, está
do Vire-Presidente eleitos em 1994 seria de seis anos. Não
aceito isso no presidencialisrrio.
em votação a proposta de Emenda à Constituição n"' 9, de

a
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O mandato dos Deputados Federais a serem eleitos em
1994 seria também de seis anOs, segundo o art. 4'1. Também

·não aceito-, por uma questão de princípio.
·
Tudo isso foi superado com o· substitutivo, m-as o- que
observo, no arL 1'-'-. é que ''serão coincidentes,_ a partir de
1994, as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado Federal".
No art. 2'?, como disse, o mandato do Presidente e do
Vice-Prcsidente é de 4 anos c terá início a 1'·' de janeiro do
ano Seguinte ao· de sua eleição. Muito bem. O rriandato do
Presidente da República já eleito é ressalvado_ no parágrafo
único. Está certo, no meu modesto modo de_ver.
Ora, ·se serão coincidente~s a partir- estou lendo e tomando conhecimento agora - do ano de 1994 as eleições para
Presidente e Vice-Presidente da República, com mandato de
4 anos então teríamos eleições _em_ 1998! Mas no art. 3'! s_e
fala qu'e serão coincidentes_ a partir do ano 2000 as eleições
para Governador e Vice-Governador de Est~do, Deput~do
estadual e distrital, PrefeitOS- e Vice-Prefeitos e Vereadores.
Conforme o art. 4", comei mencionado, o mandato dos
Governadores_ e Vice-Govemadores de Estado e- do Distrito
Federal, dos Deputados Estã:duais c Distrit_~is_; a_serern eleitos
em 1994, será de 6 anos. Este artigo, St. Presidente, data
, venia, não posso aceitar. É uma questão de princípio. Não
aceito que o Goverriador, que no sistema preside~cialista é
chefe de estado e chefe de governo, gov_erne por se1s ~nos._
o Sr. Ruy Bacelar - Senador Chagas RoddgueS-, está
havendo um equívoco no entendimento de V. Ex• O mandato
do Governador e do Deputado Estadual somente nessa eleição
será de seis anos, para que pOssa coincidir Com o do P!_~X~-~to
eleito em 1996. A partir do ano 2000, o rriandato deles será
de quatro anos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocÍI ') ..,-- Gostaria
de pedir ao eminente Senador Chagas Ro< igues que não
concedesse apartes, porque é anti-regimental
O SR. CHAGAS RODRIGUES- A coincidência é uma
idéia louvável, democrática, correta .sob todo. os a_spectos.
É indiscutível. POi-fnl~-àíSCOrdO da maneira dt. chegar a el_a,
ou seja. a admissão do mandã.to de seis anos para Governadores e Deputados. Entendo que seis anos é Um perfodo muito
longo, principalmente em se tratando do sistema presidencialista, em que o Governador é chefe de estado e ~hefe de
governo. corno afirmei.
Sou um velho parlamentarista. Votei a Emenda Raul
Pilla em 1953. Hoje, no Senado, só restam dois Parlamentares
que votaram essa emenda - e, por sinal, a aprovaram ,o nob!e Senador Nelson Carneiro e eu. Çorltinuo parlamentarista. Nãõ discuto eis plebiscitos. O piimeíro plebiscito, que
deu vitória ao PresideriCf3Ii'SITio, teve_ conseqüências terrfveis
na história política.
Peço aos céus, peço a Deus que este_ outro resultado
não venha nos trazer conseqüências desagradáveis. Por isso,
adot4ria outro princípio, mas no presidencialismo, Sr. ~resi
dente, Srs. Senadores, não aceitarei, pelo menos eSte art.
39. Não~ concordo que se dê a Governador de Estado ou a
Deputado Estadual mandato de seis anos. No mais, quero
louvar a iniciativa ...

OS~. Ruy Bacelar- Nobre Senador Chagas Rodrigues,
só para um esclarecimento. Não há outra fórmula - sou
engenheiro, gosto de cálculo ----:Pg~sível, não há equação algébrica, nem aritméfita, seja ela -de 9ue grau for, que :~n~iga
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a coincidência sem ser dessa mane1ra, a não ser que V. Ex~
pretenda prorrogar. simplesmente, os mandatos de_ Gover__ __
__
:_
nador e de Deputado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Vou dar um esclarecimento ao_ nobre e ilustre Colega. Apc_sar de não ser engenheiro, penso que chegaríamos à coincidência reduzindo esses
mandatos, e nunca os aumentando ou os elastecendo. Não
sou engenheiro, mas, na matemática de V. Ex~. s6 sé chega
à coincidência dando doi§;_ anos a mais. Poderíamos chegar
a esSa coincidência reduzindo Os mandatos. E rã O i:iue tinha
a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Continua
em votação a Proposta de Emenda à Constituição n9 9.
O Sr. BeiJo Parga- Sr.
encaminhar a votação.

Pre~idente,

peço' ã palavra para

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Tem a pala·
vra a V. Ex•
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.__Senad<;t!es,
inicialmente quero louvar a preocupação do Senad?r ~uy
B_acelar com o problema que vem afligi~~o as nossas m~u~ul
ções, qual seja, o da falt~- d_e_ c~:ünc~qênc~a entre ?S ele1çoes
em todos os níveis. Atualmente, na e:sfera federal inexiste essa coincidência
da eleição Para a PresidênCia com a·ao Congresso Nacional.
No âmbito estadual, temos a falta de coincidência das eleições
para o Executivo, Assc:_mbléias Legislativas e as de prefeitos
com as de vereadores. E salutar essa preocupação e, até certo
ponto, oportuna a emenda subscrita pelo Senador Ruy Bacelar. Todavia, Sr. Presidente_:> na minha maneira de ver, ela
ainda não soluciona definitivamente o problema, porque há
que se ponderar se a coincidência deve ser geral, ou seja.
as eleições em todos os níveis se realizare·m na !fiesma data,
ou então repetir essa coincidência.
Para que a coincidência se verifique nã ~le_íç<lá_para Presidente da República e para o Congresso Nacional, o§ U soluciona perfeitamente o assunto. Todavia.' essa eleiyã'? para
-Presidente, para o Congr~_?so ~a~io~al,_nos termos do art.
19 ,. pasSã a coincidir com a eleição para governador e deputados
estaduais, ou seja, Assembléias Legislativas, e penso que· é
muito judicioSo e muito _correto.
Por outro lado, o Senador Ruy Bacelar pretende retirar
a coincidência .da eleição do Congresso Nacional - como
se apresenta atualmente -dos Governadores, da Assembléia
Legislativa, ou seja, quer que essas última~ se re~lizem juntamente com a de prefeitos e vereadores. A meu ver, essa
medida não seria conveniente e nem ac.onselhável.
O art. 4~ dispõe que o mandato dos governadores e vicegovernadores de Estado, do Distrito Federal, deputados estaduais e distritais a serem eleitos em 1994 é de 6 anos, que.
no meu entender, é equivocado, no tocante ao fato_<!e __estarmos num regime presidencialista, como bem assinalou V. Ex•
quando esteve aqui, no plenário, para se pronunciar sobre
o assunto. Acredito que deve haver dois tipos de coincidências,
Sr. Presidente: a que é alcançada através do art. 19, ou seja,
para Presidente da República, para o Congresso Nacional,
para governadores e Assembléias Legislativas, perma_necendo
a falta de coincidência, apenas coin a eleição de prefeitos
e vereadores, que continuarão como estão, realizando-se eleições em 1S!96 e no ano 2000, e as outras se realizarão em
1994, pela primeira vez j':lntas, e de 4 em 4 anos se renovarão.
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Sr. Presidente, confesso a V. EX" e ao_s Srs. Senadores

de, para a sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletró-- - nico.
Votação, em primeiro tu~no, da Px:oposta de Emenda
à Constituição n;' 17, de 1991.
acurado, mais demorado. Não creio que esta matéria, tendO
Solicito aos S~nhores Senadores que porventura estejam
tramitado nos termos regimentais anteriores, Seja satisfatpriamente dirimida por todos os membros desta Casa.
_ em seus gabinetes que venham ao Plenário, a fim de proceder-se à votação nominal dessa Proposta de Emenda à ConstiDe maneira que deixo à consideração do autor da emenda
tuição.
ou, se for o caso, da Mesa, a indagação de como seria possível
que esta matéria fosse encaminhada à comissão a de direito,
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente_, como Lider, peço
deveria se pronunciar sobre ela, que é a Comissão de Constia palavra para uma comunicaÇão:
tuição, Just~ça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_.:...
momenMuito obrigado, Sr. Presidente.to, lamentavelmente:-não posso C6itceder a palavra, porque
o Sr. Carlos Patrodnio, siiPtente--de Secretán'o, há Uma matéria em votação. Em seguida, darei a palavra
deixa a cadeira da presidência, que I ocupada p(do Sr.
a V. Ex,
Chagas Rodrigues, Ja Vice~Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy --Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :__ Continua
o encaminhamento de votação da proposta de Emenda à ConsO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
tituição n• 9/91.
Ex~ a palavra.
Não havendo quem peça a palavra, passaremos ã votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT- SP. Para encamiO nobre Senador Bello Parga tem um requerimento a
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoapresentar à Mesa.
res, embora não tenha sido um dos signatários desta proposta
Já foi lido o requerimento de preferência para o substide emenda à Constitu_ição, de autoria do Senador Pedro Situtivo.
mon, que aumenta de 70 para 75 anos a compulsoriedade
Em votação o requerimento de preferência.
daqueles que exercem funções de alta relevância no setor
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
público, estou de pleno acordo. Eu até gosta~i~~ de ser um
sentados. (Pausa)
dos seus signatários. Portanto, o Partido dos Trabalhadores
Aprovada a preferência.
está de acordo com o propósito desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação.
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário para
É lido o seguinte
procedermos à votação.
Nos termos do art. 315, combinado com alínea a do art.
Peço aos Srs.Senadore~ que ocupem os seus lugares.
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
Os Srs. Senadores já podem votar.
da proposta de emenda à Constituição n• 9 de 1991, a fim
(Procede-se à votação)
de que ele seja ouvida a Comissão de ConstituiçãO Justiça
O SR. PRESIDENTE _(Chagas Rodrigues) -Votaram
e Cidadania, constante argumentoS que expedi quando do
SIM 4 Srs. Senadores; e NAO 8.
encaminhamento da votação da matéria.
Houve 5 abstenções.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. Senador Bello Praga
Total de votos: 17
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :__Como· saNãp há quorum,.
bem V. Ex~s. a COmissão de COnstituição, Justiça e Cidadaniá. ·
Fica adiada a votação da matéria,_ na forma regimental.
não chegou a ser ouvida sobre essa matéria. Não houv.e, tam0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~.Volta-se
bém, parecer de Plenário em Substituição-aO pronuilciamento
à lista de oradores.dessa COmisSão.
0 Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, peço a palavra
Em votação o requerimento de audiência da Comissão
como Líder do PRN.
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
Os Senhores Senadores que o aprovam· queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Ex~ a palavra como Líder.
Aprovado.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN .:.._ PE. Como Líder.
A votação da Proposta de Emenda à Constituição n~ 9,
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs-. Senadores.
de 1991, fica então adiada para o exame da Comissão de quero congratular-me com o Conselho Nacional de Çultura,
COnstituição, Justiça e .Cidadania.
- -do qual, a partir de hoje faz parte um artista, um pírit6r
Pe fama, não só no Brasíl mas também no exterior. Esse
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf_:c. Item 4:
pintor, coincidentemente, é de Pernambuco. Trata-se de João
Votação·,- em primeiro turno, da Proposta de Emenda
Câ1nara, que se tornou membro do Conselho Nacional de
Cultura, a exemplo de outras autoridades pernambucanas,
à Constituição no-17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
que já faziam parte do mesmo, como o ex-Governador, BarboSimon e outros Senadores, que dá nova redação ao inciso
sa Lima Sobrinho.
II do art. 40 da Constituição Federa!Acredito que seja motivo de alegria para <JS artistas de
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
Pernambuco a indicação do pintor João Câmara para es·se
de 25 de fevereiro de 1992.
importante órgão da cultura nacional.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termOS: do
Era essa a comunicação que queria fazer, Sr. PriSlâente.
art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a propoSição -d~penque não sei qual sedá o remédio regimental. Mas como estamos discutindo uma emenda à Constituição, creió'que o assunto_ requer uma discussão mais aprofuridada, um- estudo mais
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. J;-x• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Tem a palavra V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Queria, não apenas juntar-me
na homenagem que V. Ex• presta neste instante, mas também
fazer uma referência à apresentação, hoje, no Palácio, dos
pequenos músicos do interior-de Pernambuco. Estava tam_bém
presente o Senador Marco M__aciel, que pode dar seu testemunho sobre o evento. Foi uma cOnCerto tão emoçionante que
não me envergonho de dizer que fui levado às lágrimas. Tocoume a musicalidade_ daquele grupo-. o dom- natural de Deus
que permitiu que eles se transformassem em um coral magnífico, na verdade, uma pequena orquestra. Mas comoveu-me
especialmente o fato de aquele conjunto seriormadO" de jovens
rapazes e moças, c-alçando sandálias havaianas. roupas extremamente humildes. Seu aspecto físico era de pessoas pobres
do interior do Estado_, No nosso Brasil, infelizmente, muitas
pessoas no interior_não -poSSuem as cOndições ne<:"eSsárias de
alimentação. No entanto, daquele grupo surgiu algo que comoveu a platéia inteira. Eram milit3res, jornalistas, parlamentares. técnicos, intelectuais, e todos, acredito, sentiram amesma emoção que senti. Essa esperança que surgiu do agreste
nos dá um novo alento: permite-me acreditar, cada vez mais,
neste País_ Essas pessoas humildes que trabalham e se dedicam_
à arte com amor constituem um exem.plo para -todos nós.
Apesar de todas as difjculdadcs que _este Brasil apresenta
à sua juventude, algo de boro e de puro surgiu. Quero parabenizar o Estado de V. Ex~ por dar ao País eSSe exemplo. Digo
com toda a franqueza que fui ãs lágrimas, fruto da emoção
que vivi hoje pela manhã.
O SR. NEY MARANHAO -Muito obrigado, Senador
Jutahy Magalhães, por esse aparte, oportuno no momento
em que estamos homenageando o grande pernambucano que
é o pintor João Câmara._·
V. Ex\ um homem vivido, apanhado, um homem sofrido,
chorou porque teve a sensibilidade de partilhar da emoção
que aquelas crianças transmitiam, Tocou-me a sua sinceridade
e, acima de tudo, porque a demonstração de que podemos
acreditar neste País.
Também enche-nos de orgulho quando V. EX" em se.u
aparte prestigia e patabeniza o nosso povo de Pernambuco.
-Muito obrigado a V. Ex"
0 Sr. Marco Maciel- Concede-me, nobre Senador Ney
Maranhão, um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Líder Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Senador Ney Maranhão, nobre
Líder do PRN nesta Cas2., gostaria, como :Pe.foambucano e
como Uder do.PFL, de associar-me ãs P<O\Tã\..:ras que V. Exa
profere nesta Casa alusivas ã posse do novo Conselho Nacional
de Política Cultural, antigo Conselho Nacional de Cultura.
V. Ex~ se refere de modo especial à posse de um ilustre pernambucano, pintor de nomeada, João Câmara. E eu gostaria
de aditar ao nome de João Câmara o nome de um outro
expoente da cultura pemambucana noutro campo, no campo
da literatura. João· Cãm~ra é famoso, sobretudo no campo
das artes plásticas, mas considero importàõte mencíonar alguém também famoso, no campo da literatura como poeta
e crítico literário, com presença no Conselho. Eu me refiro
a César Leal. Trata-se de um pernambucano que, de forma
muito sóbria, muito discreta, tímida, talvez, tem trazido sua
contribuição ao enriquecimento cultural do País. Devo, ao
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encerrar meu aparte, dizer a V~ __ Ex" que ã Solenidade de_
hoje de fato loi ·muito deõsa - âiria como d!sS~ o Senador
Jutahy Magalhães- de emoção, porque lá fOífeit_a uma_apresentação, ainda que brev:e-. de uma orquesüa ·de talemosos
e jovens múSicosae Sâô Caetano, pequena· cidade do agreste
do nosso Estado. A banda, dirigida por um maestro e professor
que significativamente se chama Mozart - Arlirido Mozart
Vieira- abrilhantou muito a solenidade. Pudemos observar
como o talento do homem simples do interior pode oferecer
ao País exemplos que nos fazem acreditar mais ainda em
nossa Nação. Essa pequena orquestra e coral, tocou música
simples, música popular brasileira, músíca do nosso folclore,
como As~1 Branca, do inolvidável Luiz Gonzaga:, Tocou_também peças eruditas, como as bachianas de VUla Lobos, de
Bach, e Jesus, Alegria dos Homens, músicas que exigem formação mais sofisticada. Quero dizer a V. Exa que, de fato, a
posse ocorrida hoje no Conselho Nacional de Política Cultqral
foi um_ momento importante para a vida do País, quer pela
agregação dos novos e ilustres membros, quer pela densidade
da solenidade que se- realiZou no Palácio dp _Planalto sob a
PreSidência do Presidente Itamar Franco. De alguma forma,
essa solenidade, como salientou muito bem o senador Jutahy
Magalhães, deixou a todos nós não só muito-Corriovidos, por
se tratar de um encontro de diferentes tendências do pensamento cultural brasileiro, mas também por ter sido oferecido
a todos nós um espetáculo artístico-musical do mais alto valor,
-produzido pela nossa gente do interior, pela nossa gente simples do agreste, justamente no momento em que o Nordeste
passa por uma das piores-privações. em decorrência da-seca,
que talvez seja a pior dos últimos sessenta anos. No momento
em que o Nordeste ''ive um período de tanta dor e dificuldades,
verificamos que o homem sertanejo, corno diria o sempre
da Cunha, é sobretudo um forte, pois, no meio da intempérie,
. consegue não somente enfrentar a aÇ.versidade, mas ser capaz
também de fazer cultura, compor e mostrar que s_omos um
povo-herói.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Marco Maciel,
V. Ex" completou o meu pronunci(ijTlento, citando o também
pernambucano César Leal, que faz parte desse Conselho da
_Cultura. Isso significa qu_e hoje é um dia_ f_eliz para_V. EX!-,
outro nome expoente da vid_a pública do nosso País, que há
mU_itO vem-se destacando pelos importantes cargos que tem
ocupado, inclusfve o de Governador_de Pernambuco.
Reportamo-nos. outra vez, à emoção do Senador Jutahy
Maga_lhães ao assitjr à apresentação daqueles pequenos cantores, hoje; "no Palácio do Planalto: S. E~· ~_um baiano de grande
coração, se_emocionou, pois, apesar de, em sua terra, também
ter presenciado o drama da seca e as dificulçiades de.!lm povo,
encontra meios para, esquecendo-se um pouco da miséria,
_ __
acreditar neste País.
V. Ex•, Senador Marco Maciel, é um homem sensível
a esses dramas do nosso _Estado e aos do Nordeste, .Portanto,
a homenagem a esses dois pernambucanOS c o aparte de V.
Ex~ só fizeram engrandecer a minha exposição, em que procuramos fazer justiça a dois- grande_s pernambucanos: um pintor
e um poeta,
- Era o que eu tinha a_dizer, Sr: P~~sidente.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra. para uma breve comunicação~ como Líder, ao Sr.
Senador Mauro Benevides.
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utilizar o fax para que a mesma fosse_ por mim lida na tribuna
do Senado Federal, esclarecendo definitivamente esse lamcõpo, neste instante, a tribuna do Senado Federal, como Líder tável episódio.
- Há poucos_ instantes, em contato m3Fltido com o Senhor
da Bancada do PMDB, para prestar esclarecimentos à Nação,
em conseqüência de matéria inserida na imprensa brasileira, Presidente da República, Doutor Itamar Franco, dei ciência
a Sua Excelência da manifestação do Senador Amir Lando
s_egundo a qual, o Senador Arnir Lando~ relator da CPI da
e de que esse documento seria levado ao conhecimento da
Privatização, disporia de um dossie sobre o processo de privaopinião pública brasileira na tarde de hoje. O Chefe_ desta
-tização durante o Governo Itamar Franco.
Encontrando-se presentemente no interior do seu Estado, Nação, mais uma vez, reiterou aquilo que tem sido o propósito
o Senador Amir L.ando se prontificou a oferecer amplos escla- firme e inabalável do seu governo: apurar tudo quanto possa
representar falha, omissão, equívoco, enfim, erro de_ qualquer
recimentos ao povo brasileiro a respeito da.rnatéria divulgada
natureza na condução dos negócio-s públicos no País.
hoje e o fez através da nota intitulada "Em Respeito à VerdaPortanto, quero, neste instante, aSsegurar ao Senador
de". A matéria a mim encaminhada traz, também, a chancela
do Chefe de Gabinete do Senador, garantindo, portanto, ao Amir Lando e a todos os integrantes desta Casa que possfve"is
falhas _nesse processo .de privatização ou algo qUe- posSa assudocumento datilografado a mais absoluta autenticidade.
O fax, transmitido pelo Senador Amir Lando, encon- mir conotaÇão delituosa, todos esses fatos, se levados ao conhecimento do Senhor Presidente da República, Sua Excetra-se, realmente, em meu poder, para comprovação de quem
lência se incumbirá de promover, com a maior severidade,
assim o desejar. Diz o Chefe de Gabinete, Sr. Herme-s-Renato
a d_eyida apuração. Com isso, resguarda-se a imagem intocáde Farias Viana:
·
· · vel, em termos de seriedade, do Presidente da República,
"Excelentíssimo Senhor
Do1,1J0:rJt_am_ar Franco.
__
Senador MAURO BENEVIDES
-Eram esses_, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os esclareciDigníssimo Líder do PMD B
mentos que me senti no dever de transmitir, neste instante,
O Se-nádor Amir Lando recomendou-m~ que desse ciênem nome do Se~ador Amir Lando.
cia a Vossa Excelência que, na conC.:ção de Líder do PMDB,
poderá neutralizar o lamentável episódio envolvendo o ExceO Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex~ um aparte?
lentíssimo Senhor Presidente da República.
O
SR. MAURO BENEVIDES- Com muitahonra, nobre
Informo, por oportuno, que a Nota de Esclarecimento
Senador Pedro Simon.
de autoria do Senador Amir Lando foi enviada às emissoras
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, creio que é da
de Rádio e TV e jornais de todo o País.
Respeitosamente,
maior importância o_ esclarecimento que V. E~ está trazendo
Hermes Renato de Farias Viana
.neste momentç. ~a verdade, o notiç;iário Qa imprensa não
Chefe de Gabinete"
corresponde ao pensamento do Senador Amir Lando. S. E~
A nota, Sr. Presidente, diz o seguinte:
ontem nos proqirou tentando esçlarecer a_ ~ua posição em
"EM RESPEITO À VERDADE
_relação a determinada notícia que a imprensa vem veiculando.
Através de urna nota, que fiz chegar .ao Presidente da RepúA propósito de notícias veiculadas em diversos
jornais do País, cumpre esclarecer o seguinte:
blica, o SenadOr Amir Lando preStou os mesmos esclarecimentos contidos :na nota ""Em i-espeito à Verdade" __Quando
I. Os trabalhos investigatórios da CP! da Privatização prosseguem normalmente no sentido de apurar
saíram certas notícias com relação à CPI da D_esestatização
eventuais irregUlaridades no processo, bem como cona imprensa, o Presidente Itamar Franco nos chamou e solicilher informações para a-elaboração legislativa.
tou que falássemos com o Senador Amir Lando para informar
Ex~ que o Governo faz questãO de acompanhar ponto por
2. De fato, a CPI dispõe de elementos que-apontam a perversidade do modelo adotado pela Lei no:>
ponto, item por item, os trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito. E, se o Senador Amir Lando, eventualmente,
8.031/90, especialmente no que se refere ao justo preço
do património público alienado.
já tivesse_ alguns questionamentos a buscar, que nos entregasse; dessa forma, nós os levaríamos imediatamente ao Go3. ·A CPI não se deteve, até a presente data,
verno, que os esclareceria. Ainda ontem, tivemos uma longa
na apuração de responsabilidade_ dos gestores do processo de desestatização e jamais, na coridição de RelaCQilversa- o Senador Amir Lando e eu- em que deixamos
esse ponto claro. O Senador, inclusive, insistia para que cu
tor - diz o ~Senador Amir Lando - , fiz qualquer
fizesse chegar ao Presidente da República essas informações.
imputação a quem quer q':Je sej_e~:,_ sobretudo ao Excelentíssimo Senhor Presid-ente da República.
Na verdade, como diz V. Ex\ Senador Mauro Benevides,
o Senador Amir Lando está fazendo a apuração e o levanta4. Expendi juízos genéricos re13.tívamente ao
processo de privatização no que pertii1e aó seu- Cãráter
mento das questões. Por enquanto, as pessoaS que tém falado
lesivo aos interesses do povo e, ainda, condenando
na Comissão, por essa ou por aquela razão, d-ivergem dos
o nível de corrupção existente na Aaministração em
acontecimentos apresentados. O Presidente Itamar Franco
geral, acentuando o empenho do Presidente da Repúvem debatendo o problema das privatizações longamente com
blica no sentido de coibi-la.
a sociedade. Houve um determinado momento em que o VicePresidente da Comissão de Privatizã.ções procurou o Senador
Contudo, no que tange ao objeto da CPI, manifestarei minhas convicções.e apresentarei as provas que
Humberto Lucena. Presidente do COngresso Nacional. O Sedarão sustentação a elas oportunamente, no relatório · nador Humberto Lucena, então, nos chamou em seu gabinete,
final.
e o Vice-Presjdente da Comissão de Privatizaç_des_, João AgriAMIRLANDQ
..
pino Maia, relatou-nos algumas dúvidas com relação às privatiÉ esta,. portanto, Sr. Presidente, a nota "Em Respeito
zações. Pedi-lhe. então, que as colocasse no papel e assinasse .
.s. Ex~ assim o fez e levei-as: ao Presidente Itamar Franco.
~.Verdade", do Senador Amir Lando, que fez questão de
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma

breve comunicação.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocu-

s:
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Na mesma hora, o Presidente da República convocou uma
reunião- com vários Ministro_s, com representantes da COmissão de Desestatização, e ali foi longamente debatida a matéria
apresentada pelo Vice-Presidente da referida Comissão.-Tenho assistido várias reuniões às quais o Presidente da República faz questão de comparecer, debater e coordenar as discussões com relação às priVatizações. Na semana passada,
discutiu-se longamente a questão da COSJPA, que me pareceu
tremendamente complexa. Diz-se "qUe a-coSIPAeStá tendo
um défíCit menSal de US$1 milhão por tonelada de aço ·que
produz. Eu disse ao Presidente da RepúbliCa que e.Ssã Situação
é tão grave que, antes de se tomar uma providência, é necessário informar a Nação. EsSãS-questões são tão imp-ortantes
que é imprescindível que a Nação delas tome conhecini_ento
antes de uma decisão final. Então, potle-se divergir, -pode-se
discordar, mas ter alguma dúvida com relação ao esforço que
,e Presidente vem despendendo com respeito a essa matéria
das privatizações, parece-me que não é justo! A matéria é
complexa e é difícil! Em todos os países, por .exemplo, na
Espanha, no México, na Argentina, no Chile, quando se falou
em privatização, o assunto foi polêmicó. Deve havei o debate_,
t}ldo deve ser feítO- às claras, mas com respeito recíproco.
E bom que haja debate; é bom que haja CPI. Solicitei ontem,
em nome do Presidente da República, ao Se_nador Amir Lando
que me entregasse seus questionamentos para o devido esclarecimento. Agora, em nenhum momer:tto, como foi publicado
na imprensa, o Senador Amir Lando afiimou tir um dossiê
com relação ao atual Governo, ou que <Y esteja preparando.
O que o Senador Amir Lando disse é que estãO sendo o"uvidas
as testemunhas, a questão está sendo debatida na Comissão,
e que S. Ex~ estã buscando elementos para o seu relatório.
Acho que o esclarecimento de V. Ex~ é muito importante
e muito oportuno, mas, parece-me, de certa forma, que se
está tentando buscar algo que não soma, que é, a cada dia
e a cada momento, uma tentativa de mexe.r, de brincar com
a honra e a dignidade das pessoas. Acredito que a nossa
obrigação - e não t.enho _n~m autoridade: para pensar diferente, e não penso diferente - é a de buScar a verdade.
Nós, como Parlamentares, a imptensa, como imprensa, temos
que buscar as dúvidas e as interrogações para encontrarmos
a verdade. A impunidade é uma das razões que faz com que
não vejamos neste País Q cuniprimento das leis, infelizmente,
e que V. Ex~, eu e tantos Outros estávamos d~batendo, fazendo
parecer, muitas vezes, que só há leis para se prender ladrões
de galinha, de que só estes é que são punidos. Realmente,
isso deve ser debatido, analisado e esclarecido. A verdade
deve ser buscada, mas se deve fazer isso com respeito à dignidade e à seriedade das pessoas. E parece-me que, com relação
a isso, a presença do Presidente Itamar Franco, pela sua seriedade, pelo - até eu diria ~exagero dos escrúpulos com
que Sua Excelência analisa os fatos, m.ere:~e ser respeitado.
Outro dia apareceu uma notícia dizendo que Oirmão do Presidente da República, na eventualidade de 11ma posição que
ocupa no Rio, estaria faZendo isto ou aquilo. O Presidente
da República fez questão de telefonar ao Lj"der do Governo,
na Câmara, solicitando que entrasse com um pedido de informações, e determinou que os esclarecimenfos fossem prestados. É importante que se saiba que este Presidente pode se
equivocar e pode errar, mas há a difereriça entre este e o
passado. É que este tem o interesse, tem a vontade, tem
a garra e a obrigação de buscar a verdade, tem a responsabilidade. Não é aquilo que fazi"amos erri épOcã.s passaâas, de
fazer denúncia como eU fiZ, _niuitas vezes, denúncias com rela-
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ção a privatizações, onde solicitávamos e_$::lã_r:eçimeiltos com
relação a fatos que aconteciam. Quando- um -Deputado ia
ao Presidente da República dizer: "Olha, estão acontecendo
coisas graves com relação às licltações", e o Governo processava as pessoas e buscava esconder a verdade. _Hoj~, ísso
não acontece. A denúncia, se for feita, está feita, a_ bu.;-,:ca
de_esclarecimentos, se for feita, está feita. Te_nho dito e ·repitO, o GOverno até agradece, e eu, em nome do Governo, digo
que é bom acontecer essas coisas. Mas não vamos brincar
com a dignidade, nem com a honra das instituições como,
muitas vezes, querem fazer com relação ao Congresso Nacional, atingindo a, b ou c, ou à instituição, ou coi:n relaçãocomo essa que V. Ex• está abordando~ Digo novamente que
o Senador Amir Lando esclarece amplamente, na sua responsabilidaae âe Relator dessa matéria, e que V. Ex•, no seu
oportuno pronunciamento, também o faz nesta Casa. Muito
obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES - Muito obrigado V.
Ex•, nobre Senador Pedro Simon que, tendo estado também
em contato pessoal e direto cOin o Senhor Presidente da República, a Sua Excelência deu ciência dessa nota de esclarecimento erilitida pelo Senador Amir Lando, companheiro que
se encontra ausente de :u.~'asilia.
Nós conhecemos de perto o P!esidente Itamar Franco
-juntos chegamos a esta Casa nos idos de 1975, naquela
saf"rã. de-Senadores__do MDB- e est3JD-OS absolutamente certos de que Sua Exeilência jamãis compactuada com cjualquer
ato que, desprimoroso, delituoso ou equivocadO, pudesse 3.1cançar a sua imagem pessoal e a identificação-do seu Governo,
com os princípios da ética e da moralidade.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que fiz questão, como Líder do PMDB, de proceder à leitura da riota
do Senador Amir Lando, certo de que os fatos estarão esclarecidos-a partir de agora, sem prejuízo de, ao reto~nar à Capital
da República, o próprio representante de Rondônia vir à tribuna aduzir novos argumentos que esclarecerão esses_ fatos, inquinados de irregulares na veiculação da imprensa brasileira
de hoje.
Portanto, fiCa aqui o esclareciinentc,- do Senador Amir
Lando e resguardada mais urna vez a inteireza moral do Presidente Itamar Franco, que jamais permitiria, no seu Govenlb,
que o processo de privatiZaçãO pUdesse realmente ser alcançado por atos que não se ajustam à seriedade e à austeridade
da vida pública do País.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)

a

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder.
O SR. PRESIDE)'I!TE (Chagas Rodrigues) - Con.ceQQ __
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder. Sem·
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostai-ia_
apenas de, em rápidas palavras, formular, através da tribuna·
desta Casa da República, um apelo ao Governo Federal, de
modo especial ao Presidente Itamar Franco e ao seu Ministro dos Transportes, o Deputado Alberto Goldman.
Trata-se, Sr. Presidente, da necessidade de retomarmos,
agora que foi aprovado o novo Orçamento. as obras da Rodovia Transnordestina, que, aliás, teve o seU pro-jeto iniCial concebido ao tempo em que eu governava o Estado de Pernambuoo, e teve a sua execução física iniciada no ano de 199~.
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Ocorre, todavia, Sr. Piesidentl!.--ciue. em face de dificuldades econômico-financeiras cm que v·ive ~ p_~_í~-~ ~- oi_)r_a_;;.
da referida ferrovia foram interrompidas há cerca dc_s_eis !"!leses, ou seja. desde fins do ano passado.
-Como foram alocados recursos orçamentário::, para a Lei
de Meios dcs.te ano, recursos que vão permitir a continuidade
das obras, venho fazer um apelo, Sr. Presidente, tanto ao
Presidente da República, mas, de modo especial, ao Sr. Ministro dos Transpones. Dcpuütdo Alberto Goldman, no sentido
de que S. Ex•s diligenciem para que as obras st.:jam retomadas.
A Bancada de! Panambuco logrou aprovar, no Orçamento cm vigor, duas emendas que totalizam recursos, apre~
ços, se não me engano, de abril do ano passado, em torno
de 3 trilhões de cruzeiros, suficientes para que as óhras não
somente sejam retomadas, mas tamh~m concluídas no prazo
esperado, ou seja', até o fim do ano em curso, conforme_ emenda que tive oportunidade de oferecer à Lei de Dirctrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada no ano passado.
Sr. Presidente, essa obra não tem caráter meramente
regionaL embora o nome Transnordestina possa deixar a imQ!"~~ão_<!~ que_ se trata de uma ferrovia de intcresse_exclusivamente nordestino. Mesmo que isto fosse verdadeiro, não si.g~~
ficaria que a obra não tivesse sua significação. Mas é_dc _bom
alvitre lembrar que a obra. na realidade, não tem importância
apenas para o Nordeste, posto que ela permite a ligação do
Nordeste com o Centro-Oestc, __o_Sudeste e o Sul do País.
Na realidade, a Transno"rdestina serve também de ligaÇãO que
se faz, em termos de Nordeste. com a chamada EF-116.
.Como sabemos, o PNV - Plano Nacional de Viação
-contempla: a necessidade de ferrovias longitudinais, semelhante ao que ocorre com as rodovias. Eu não estaria equivocado se dissesse que a EF-116 cumpre o mesmo·- papel, no
plano ferroviário, que a BR-116,. no plano rodoviário. Sob
esse aspecto, cu diria que há urria semelhança muito grande
entre o Plano Rodoviário Nacional e o PlaÓo Ferr9viário_Nacional, no qué diz respeito a esses dois tipos modais c.le çomu- _
nicação.
Assim sendo, a Ferrovia Transnordestina vai permitir
também que a EF-116 se converta, de fato, nul'!la ferrovia
nacional, ou seja, que ela articule as_difercntes regiões do
País --o Nordeste, o Sudeste __e _o Sul --porqu·e- hoje só
acontece através de variantes, _que tornam antieconômicas
as ligações~
Portanto~ a construção da Ferrovia Transnordestina vai
ensejar uma melhor interligação entre o Nordeste, o Sul c
o Sudeste e, conseqüentemente, uma melhor circulação de
bens. Por exemplo, o sal do Rio Grariàc ao Norte, o cimento
da Paraíba c de Pernambuco, o açúcar de Pernambuco, da
Bahia, do. Rio Grande do Norte, de Alagoas e de Sergipe,
não pode demandar os mercãdos do Sul. O gesso e a gipsita,
que se concentra, em grandes ocorrências,em:vernambuco
e no Ceará, poderão chegar em condições competitivas no
mercado do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.
De outra parte também, quem sabe possamos receber
do Sul a soja, pi'odutos industrializados, produtos químicos,
inclusive derivados de petróleo, sem contar outros bens. Gostaria de referir-me à questão de alguns produtos agrícolas
ou agropecuários, e também o transpo-rte de bovinos que são
levados do Centro-Oeste e do SUdeste para o Nordeste, e
que poderiam ser deslocados através da EF-116.
Então, Sr. Presidente, o meu apelo é nessa direção. A
Ferrovia Transnordestina está sen'do executada através de dois
trechos: um que se inicia em Petrolina, lildo até um distrito
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do Município de .Santa Maria da Boa Vista. chamado Lagoa
Grande; c outro que sai de Salgueiro na direçâo de Lagoa
Grande~ Isso permite fazer com que, a um só tempo. a obra
seja realizada em duas frentes: a partir de um ponto de Salguei~
ro. que está no sertão central _de Pernamhuco e que é um
graOde entroncamento rodoferr:oviário, de articulação intermodal; e, de outro lado, uma outra frente se inicia a partir
de Petrolina, outro grande pólo de interligação rodoferroviária. Aliás, ma_is_ do que rodofcrroviária, aquaviária porque,
através de Petrolina, ê possível a ligação intermodal entre
rodovia, ferrovia e vias flUviais, porque- Petrolina é um porto
que permite a ligação, pelo rio São Francisco, de Petrolina,
no sertão de Perna_rnhuco. com Minas Gerais, em Pirapora.
- Por todas eStSas razões, Sr. Presidente, o apelo que ora
faço é extremamente pertinente. Tenho certeza de qu~_o Governo Federal n,ão ficará indiferente a esta minha colocação.
Sr. Presidente·. antes de concluir, eu gos.taria de acrescentar um dado que cons.idero importante. Esta ·nossa luta
-em favor da Ferrovia Transnordestina, naturalmente, congrega todo o Nordeste. De modo especial em Pernambuco, ela
tem ntobiiizado a sociedade petnarrtbucana como unt -todo
e -por que não_dizer? -de modo muito especial, o segmento
politico.
Tive a oportunidade de partiCipar de entrevista com o
Ministro dos Transportes, acompanhando um grupo de Depu~
tados estaduais. A Assembléia Legislativa de Pernambuco
já realizou dois fóruns sobre esta questão, que foram extremamente concorridos, e ~iveram a presença não somente de Deputados Federais e Senadores, mas também de significativas
expressões da sociedade pernambucana, inclusive de especialistas do transporte' ferroviário, rodoviário e- 3quaviáfio.
Nessas reuniões, fiz-me representar pelo Deputado Geraldo Coelho, que conht:ce muito bt!m o assunto.
Sr. Presidente, gostaria de m~ncionar-que, ern maio pasosado, uma delegação de Deputados estaduais esteve conversando sobre _esse assunto com _o_ Ministro dos Transportes
-~-tive ·a oportliilídade de estar presente a essa audiência.
Foram os Deputados estaduais Jorge Gomes, Joel Guerra,
Djalma Paes, Elias Gomes. Romeu da Fonte e Severino Cavalcante, que se fizúãm também acompanhar, entre outros, dos
Deputados Feder~ls Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Wilson
Campos, Nilson 'G,ibson e José Jorge, bem como dos SenaâOfés -Manstieto ~e Lavor. Na ocasião, novo apelo foi feito
pela __Assembléia Legislativa do meu Es!aQg ao ,Ministro dos
TransPortes, no seritido do reinício 'da citada obra.
Sr. Presideni~, concluo as minhas palavras, dizendo que
estou esperãnçáso-de que, com a aprovação da Lei de Meios
para este_ ano e Com a publicação do QDD - instrumento
através do qual o__ Poder ExecutivO ·expressa coino liberará
as verbas orçam~{riiárias para este -an!?_- a Transnprdestina
seja rétoinaâa, o-u~ seja, que as suas ohras nãO sofraffi solução
de continuidade,_para que o Nordeste possa se desenvolver
e_conômica e sociií.hnente. Por intermédio da Transnordestina,
há de ·se criar um mecanismo de articulação, que considero
C!Xtremafl:!,~nte iQ1pr;>rt~r!le, c!a Regi~o Nord~st!na com as Regiões Cen_tro~Oeste~ Sudeste e SuLclo País.
..
__
T~'d0s sabe~~~ que o tra~-sp~;t·~- f~;~oviário é um d~s
meios de transport~ mais baratos que existem. Certamente,
o transporte ferroviário não é mais barato do que o aquaviário,
fluvial, marítimo, mas é bem mais do que o ro_doviário, sobretudo quando se _trata de transporte de altas densidades de
carga.
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Essa opinião não é apenas minha, mas, certamente, uma
informação que está nos livros,_ no parecer dos ~specialistas
que indicam sempre que, nas hipóteses de transporte de granM
de densidade de carga, o transporte mais indicado é o ferroviário.
Portanto, essa ligação é muito importãDte não somente
em termos intra-regionais- ou seja, pelos efeitos na economia nordestina como também pela articulação do Nordeste com as demais regiõeS do País, concorrendo para que
o Nordeste possa crescer e possamos construir uma Nação
mais harmonicamente desenvolvida, ou séja, uma Nação que
se desenvolva a partir do crescimento homogéneo, orgânico
de todas as regiões_. _
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Eduardo SupUcy. -

Concedo

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT =·csp. Pronuncia o
seguinte discurso_. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Senador Chagas Rodrigues, Srs. Senadores, o que_ deve ter
um programa económico que una a sciCiidade, aglutinando
os mais legítimos anseios de todos os brasileirQs? Terá ·o combate à inflação muito a ver com a emoç-ãõ? Pode ter muito
a ver, segundo testemunho de uma pessOa que já esteve à
frente do Ministério -do Planejamento no Governo· José' sarR
ney, 0 exRMiniSt!O JOãO sayad, Um dOS a,uto_res e -~XCCUtOreS
do Plano Cruzado. Ainda na últíma quinta-feifa, em ViSita
informal ao Senado, S. Ex~ transmitiu su-as reflexões a mim
e ao Senador José Paulo Bisol.
O estado de espfTitO de todos os segmentos da economia
pode se_ constituir em fatOr fundamental para o sucesso de
um programa de combate à inflação. No caso do Plano Cruzado, em que pese a grande simpatia- Póplllar pelo projeto em
seus primeiros meses, a objeção crítica de alguns segmentos
importantes, incluindo os trabalhadores organizados, segundo
Sayad, tornou mais difícil o seu sucesso.
O Ministro Fernando Henrique CardOso reúne condições
excepcionais, em fUOçãõ- de fatos positiVOS_ de sua história
que o levaram a agregar, a dar guarida ·a pesquisadores e
professores que estavam proibidos de pesquisar e lecionar
nas univerSidades brasileiras e que pudéram fazê-lo no CEBRAP, -iriStih.itO fundado, dirigido e coordenado pelo Ministro. S._Ex~ tem condições de diálogo com-praticamente todOs
os segmentos da sociedade, podendo, assim, conseguir um
clima de boa vontade para enfrentar os principais problemas
económicos do País.
-'
No presente instarite, há, claramente, um sopro favorável
que lhe permite agir Com franqueza e cofãgerri-para sOlicitar,
em especial daqueles que denominou de sócios da inflação,
que arquem com os sacrifícios necessário's·p-a.-ra liquidar o
dragão, cada vez mais iiidomável, que tem Sído capaz de "triturar". mUito depressa, os vários ministroS da Economia que,
nas últimás décadas, tentaram enfrentá-lo.
0 exRMinistro João S3yad, que tem s6 preo-cUpado com
a violência devastadora da moeda, acredita que seria-possÍVel
criar uma forma negociada de adesão dos· mais divers_os segmentos a um plano gradual de dimiriuiÇãõ-da inflação em
que os preços, a taxa de câmbio, os salários, as taxas de
juros obedecessem a um procedimento de prefixação, havendo
uma compensação para os respectiVos ageiltes económicos.
Assim, os empresários que se dispusessem a não aumentar
os seus preços além da m17ta prefixada para o mês, sempre
teriam a
abaixo alguns pontos em relação ao. mês anterior,
. .
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possihilidãde de pagar uma proporção equtvalente à metade
da alíquota de ICM durante, digamos, o período planejado
de redução grada ti va, _er;n torno de .um ano. QS e:~tportadores
que_ se dispuSessem a receber as suas receitas em cruzeiros
a taxas de câmbio. com um comportamento dedinante teriam
6 direíto, apenas ·até Ofinal dO período fixado;."cómo de um
a·no, à isenção do.imposw sobre a renda da iespecHva exportação. Os salários passariam a ser reajustados mensalmente,
metade de acordo com a _inflação observada no mês passado
e metade de _acordo com a inflação mais baixa que se quer
atingir a cada mês- aliás, uma proposta que pode ser conside~
iada _seriamente no diálogo entre a ComiSsão de Trabalho,
de Administração e SerViço P1Íblico, ·liderad·a· pé-lo Deputado
Paulo Paim, seu Presidente, e as autoridades econômicas,
sobre. o projeto de reajuste mensal dos salários._Na proposta
de Sayad, as taxas de juros permaneceriam positivas, para
não estimular a conversão da moeda brasileira para outras
estrangeiras, maS também obedecendo ao plano de diminuição
gradual.
Ponderei ao ex-Ministro João Sayad que o clima de boa
vontade hoje vigente possivelmente existiria· por prazo exlguo,
tão _mais exíguo quanto mais se prorrogare"nl pi-oblemas como
o da inflação, que, segundo dados ontem divulgados, chegou
a 32,27% em maio, pelo Índice Geral de Preços, da Fundação
Getúlio Vargas. Mas se houver passos ousados e criativos,
a situação poderá se modificar. Na medida em que o Ministro
da Fazenda apresente um conjuntO de medidas que signifique
o combate efetivo à inflação e na medida em que sejam trans~
formadas em ação as palavras de conclamação ao combate
à miséria ditadas pelo próprio Presidente Itamar Franco, por
Betinho - Herbert de Souza - e por O. Mauro Morclli,
as coisas poderão mudar, poderá há.ver um clima melhor de
boa vontade.
É nesse quadro que se insere a possibilidade de se discutir
a .introdução do Programa de Garantia de Renda Mínima
o_~ de _alguma modalidade alternativa que venha a ter impacto
tãb extraordinário tanto no combate à miséria, quanto no
combate à inflação.
Não há dúvida de que se trata de um programa caro,
é}ue poderá transformar. entret~n_to, a vida de aproximada··mente_3_0milhões de_brasileiros adultos e de seus dependentes.
É fato que, quando plenamente implantado, garantindo_ a
todas_as pessoas de 25 anos ou mais cujã. renda esteja abaixo
de Cr$6.632.000.00 em junl\o de 1993 um complemento, na
forma do imposto de renda negativo, igual a 30% da diferença
entre aquele patamar e a renda da pessoa. o Programa Qe
Garantia de Renda Mínima poderá custar algo em torno de
3,5%- do PIB. Mas o Programa pode ser implementado gradualmente, a partir de janeiro de 1994, caso o Governo resolva
dar um passo tão corajoso quanto aqueles dados pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt na década de 30 e que mereceram a devida admiração do Presidente Itamar Franco, . - ,
Dois economistas da Universidade d_a Rio Grande do
Sul, Maria lmilda da Costa e Silva e Marcelo S._ E_ortugal,
escrevetam artigo na Folha de S. Paulo, em 3 de junho _.de
1993, argumentando que o Programa de Garantia de Renda
Mínima poderia ser adequado para países desenvolvidos onde
o número de pessoas carentes não é tão grande comq np
Brasil, afirmando que os 37 milhões de potenciais beneficülríos
-aqui tornariam o seu custo proibitivo. Temem que o Progra'ma
possa estimular a ociosidade em larga escala, citando experiências nos Estados Unidos que indicaram a diminuiÇãO do
número de horas trabalhadas entre beneficiários de programas
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te~tados

na década de 70. Os_ números apresentãctosdemonstraram sohretudo que houve efeitos signifíc~tivos apenas éritfe
as mulheres, que avaliaram ser importante permanecei eln
casa para~ -principalmente. dar maior asShaenciá aos Seus filhos. o tfUC foi considerado um ereJXo Posíti"vó' do programa.
Na verdade. a oferta de trahalh~> no~ diversos paísc~ do
mundo, quando medida. caracteriza-se pela inelasticidade.
ou seja, as variaçôcs no nível de remuneração tendem a não
resultar em mudanças na oferta cte pessoas no mercado de
trahalho.
Bem antes de alguns dos maiores economistas deste sécu..,
lo desenvolverem e defenderem corn,entusia~ll).O apropbsta
de garantia de renda mínima. inc\Uind~l MiÚon Frleàma,n.
Friderich A. Von Huwk. James Tobin~ Jam(.!s Mead c John
K. Ga"Ihraith. um doS hrilhantl: p-ensadores da humanidade.
Bertrand Ru~c\1. cm lliD( a formulou com clareza no livro
.. Caminhos para a Lihcrdude. Socialismo. Anarquismo e Siridicalisrno".-puhlicudo no Bra!:'il pela Zahar Editores. Diz Bertrand Russell:

··o plano que estamo~ preconizando reduz-se essencialmente a isto: que cer1.a renda. suficiente. para
as ne_cessidades. será garantida a todos. quer trabalhem
ou não. e. que uma renda maior~ tanto maior quanto
o permita a quantidade· total de hens_ produzidos .........
deverá ser proporcionada aos_que estiverem dispostos
a dedicar-se a algum trabalho que a comunidad~ reconheça como valioso ...
Salienta Bertrand RusseTI. sobre a questão da ociosidade;
"Uma pessoa· que tenha uma pe_quena renda prgporcionada por investimentos. o suficiente. para que
estej.a livre de necessidade. c.iuase sempre prefere achar
algum trabalho remunerado para conseguir alguma coisa supérflua".
O mecanismo do Imposto de Renda Negativo justamente
é idealizado para a manutenção do estímulo ao trabalho e
ao progresso.
_- _
_ _ ____ __ __ _
A primeira pessoa que o Miilistro Feàlando- Henrique
Caidoso convidou pane ajud:.Ho na elaboração d~ politica
econômica foi o professor da Universidade Católica do Rio
de Janeiro, Edmar Lish.oa Bacha. que. em 1978, no livro
que escreveu com Roberto Mangah~ira Unger, ·:Participação,
Salário e Voto: Um Projeto de Democra"cia para o Brasil",
no- primeiro capítulo. "A Redistribuição da Renda". propôs
justamente. como medida fundamental para resolver o problema crítico da desigualdade brasileira, o Programa de Renda
Mínima Garantida. afrãVés do Imposto de Renda Negativo,
em moldes semelhantes a projeto já aproVado pelo _Sena9_9,
que recebeu parecer favorável do Deputado GermiiOo Rigotto
(PMDB - RS) na Comissão de Finanças da Cãnlirã_ dos
Deputados. No Brasil. na "Revista Brasileira de Economia'',
em 1975. o eConomista Antonio Maria da SilVéiia foi um
dos primeiros a propor a introdução do Imposto de Renda
Negativo.
Edmar Bacha continua a considerar como válida a sua
proposição, tendo transmitído a mim que o importante se-ria
estudar bem quais programas poderiam ser substituídos no
Qrçament_o_ _da_ União __ para _que.. o- PGR..Tvl-:viesse- -a -ser -viabili~
zado. O próprio Ministro da l;azerida, quando Senador, ·em
dezembro de 1991. encaminhou favoravelmente_ a votação,
pela Liderança do PSDB, após reflexão- em que ponderava
os prós e os contras do projeto.
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i..,.ltssc en"iao <.l-·Mmistró--Ft!rndildo Henrique Cardoso, na ê:~ric"!usãÔ de sua m<mifestação. as seguintes palavras:
-

.

'

'.

.-.

-

"'Façamos uma utopia re;:tlbta - o que é uma
contradição nos termos. ma:; eu sou. por formação.
.. um<-t pessoa de mediaçCto .. Acho que ê preciso haver
algum grau d,c, utopia com o p0 no chlio. ~endo. ponan·
to, uma u~opia realista __ com todo~ os pingos nos is,
que já foram aqui e ali. por vários Senadores. assinalados., mo~trando inclusive que o Senado. ao votar.
_n_o fundo. <j.Qre_um credito de .CSp<;.'ranç::J.- muito mais
do_ que um cr.édito de e::.perança. muito m;.~i:-; do que
um crédito em dinheiro. E vamo~ ~1tcndçr at"'~ tlcenos
daqueles qu~ querem ir um pouco n'\ai~ akm de uma
realidade tão duru c tão trist(..'. \'amo:-. \'Otar 3 f~n o r.··
·Tenho a convic"Ção Je que he-i um ~1mhknk ~.;rnrlicill à
combinação de prbgramas de comh:l\e ú intltÇÚl'.;: it mis...'ria .
que-compatibilizem a retomada d'-:) CT:.!sclmcnt<J t..:llm a melhor
distribuição da rend~! Que estes ohj_e,ti\os se c_n_t~~m. torn:.t-se
Claro quando. con(orme lembra o e_conomista Paulo ~ogueira
Batista Jr., se ohsçr:va que hoje h:i os hwsil~in)s com inoeda
indexada, em especial os que têm a possihilidadç de tl'r r.:ontas
em banco, cadernetas de poupança __e titulo:. ~~s m_0_is diversos.
e os que possucnl-âp"enas a moc_d:.t ,em cruzeiros. Enquanto
ps primeiros têm_ a ~ua moeda prott:g_ida da intlaçio. os segundos, que constituem 70C( da r~)pula~·::io. a·' 1!-c-m ser desvalorizada a quase 15i, ap_ dia.
Se a inflaçãõ-.TI?ensal está a um_ritmo dç 32. 33_CC~-pD_jje-se
estimar que a diária está n- 1r ( a<? ~ia~-Os dadoS -do_ IBGE
revelam que poucp mais
30'( do:- hmsikiros adultos detêm
.çootas em banco~ Aqueles que têm caderneta stio li'm número
menor; aqueles ,que, conseguem aplicar dinheiro em •ítulos.
que_ cqnseguem f.§:rrtunerar SeUS r~U!SO$. num ritmo igual ao
da inflação estão em 'proporção b.em lllt!lWT.
Avalio com(! ,muito positivas as prop{l~ta~ alternativas
que hoje estão em· debate. como as da rt:")l~tl mínima unl\·ersal
ou renda básica. de 20 dólart!s men~ais p:.tr:t wdos de ~5 anos
ou mais, confor_m,e ;:_~ pfopoSi~·8.n::t1~~- Pt;ot': Luls Guilherme_
Shimura de OliVeira. não imp<.•rr::trldo seu nlvel de renda.
para evitar-se problemas administrativos e qualquer estímulo
à informalização; 01:1 as da renda mínima e~colar para as crianças matriculadas l!m escolas püh\ic~1s_. pagas via escolas. comprovada a freqüência. aos seus pais ou respO-nSáveis. desde
que com renda até_.dois salários míni~os. conforrn~ proposta
pelo Prof. José _Márcio Camaigo da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. que tem sido defendida p_do Depu- _
tado Aluísio Mercadantc do PT-SP e -pdo Stin~ldõr Ney Suã.S--suna que aqui trafisfórmou a:quela propo-:;i~:,·üo t'-111 projeto de
lei.
oa·s diversas proposições em- dehate hoje no Cof!grcsso
Nacional, das idêiàS alternãfívas que e_süio surgindo no CoriSclho de Segurança· Alimentar hão de sair a m\;-lhor solução.
O que não se pode é desperdiçar a oportunidade de aproveitar
o movimento de hoa vontade da sociedade para os ohjetivos
maiores delineados_ pelo Presidente da Reptíhlka e por seu
Ministro da FazeAda.
Ontein. em- ·,diálogo com dirigentes do setor financeiro
naCiOnal, o MiníStro da Fazeil&.l <.lç}ont'ou ~l neCesSidade de
se alongar a dívl_da interna. O Mini~iro da Faienda pediu

ae

aos. banqueiros. q:Ue colaborem con1 o phtno d-e governo-:--a-c-ci=·
tando o alongan:iento dos prazos de vencimento ~a díyida
inte_r_na . Disse ele: "'ttão nego ter pedido aos representantes
do sistema finanCeiro que colal"lorem em alongar as dívidas
de curto praro de forma espontânea".
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O prOcesso de alongamento voluntári? da dívida intcr~a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo
foi iniciado na gestão do ex-Míni~tro Eliscu Rc~endc por me10
a palrivra ao nobre Senador Pedro Telxeífa.
~
de leilões. n_os quais os húnu:-. Uu Banco C~.:-ntral com prazo
(i sR: PEÔRO TEIXEiRA (PP~ DF'. Pión_u'nCía- ó ·sede vencimento dt: vintc e oito tlhls foram troca.du~ por notas
guintc_discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~idente,
do Tesouro Nacional com vencimento Je:~(jUínZ:e- fneSCs: ·os: Srs. _Senadores. hoje sou testemunha de que a cult~ra -d_este
hanco~. obviamente. süu_95__ _gfa_nde_s_ portadores do:-. Htulos País tem dç ser perseverante, paciente e vencer até Os ã.cide_q- _
públicos.
--- ·
_- -_- - --..
_ tes de percurso. Estou aqui desde as 14 h_pr_as, ouv_in~Ç>_breves
É inte-ressante _ubser_v_arrn_o_s o scg_uinte: quando aqui _este=
comunicaç_§~s sol.J~e_ os mais variados assuntos, para que agora
eu possa, na verdade, ser um soldado dessa causa_, e so,x:n_ay
ve, o Ministro Eliseu_ Re:.-;ençie mçncionq.u qu(-_po ano passado. o seto~ público, ao níverffiunicipal. eSia"dua1 c féd~raL
meus esforços em favor da cultura naçio.nal.
~_--,- --_--,.
destinou mtdri menos do que lf"l hilhões d~ d()l~tn:;_s,_uproxtmaSr. Presidente e Srs:Senã.dores, ainda anteontem ouvldamente. para o pagamento de- juros. ou sej;.l~ p~1ra o serviçO
mos'ríe'ste Plenádõ;Cóffi- gràn.de ·atençã_o e proveitO~ o PrOríunde juros sohre- e...,,t:!-._ titulo..., t.:.llltl~ da. _dívid~ intt.:ma. q_u.anto
ciamCrlto do eminente ~enador João Calmon, que trouxe à
externa.
colaçãÕ dados, se flão s3bidos. pelo rrlenos ·préssentidos ou
Para este ano. cstima-s_e <.juc. segundo os -dúd0.$___11._qui apresuspeitados. mas nem por isso menos estarrecedores, sobre
a cultura neste País.
_
sentados pelo Ministro EliSt:U._-__Rcscnde. o setor público terá
um comprometi111:ento da ordem de 4r.;. do Produt~ l~tcrno
Lembrou-nos o ilustre col~ga (iue teinos Ü~--ffiilhõeSde_Bruto. mais precisamcnt<;! 3,.'-);:.;-, tamh~m .aJgQ em tornt;> de
analfabetos neste País. ou seja, rrlaiS de-12%- da população
16 bilhões de dól;,tres._ _ _ . .
, .-... ,
.,.
brasileira, ou cerca de 15% das pessoas em idade- e-scOlar,
Estou elaborando um. r~querimento. de_ informações ao
não sabem ler nem escrever, o que nos coloÇa .ehtre ·os 10
Mínistério da Fazenda. para procurar des_vendar a seguinte
países do mundo com pioreS estatísticas a esse respeito.
Isso sem contar os chamados analfabetos funcionais, apquestão: quais são :tqueles que recet)~m os pagament?S da
ordem de 16 bilhões Je dólar~s'? Quais .são o_~ se.gmento~ df_l
tos, quando muito.• a desenhar o próprio nome, condição. que,
sociedack:_._em termos de_ pessoas físicas e jurídicas_, gue recese é considerada suficient~ para que mtegrem o corpo elettoral
bem esse fluxo de rendimçntos. que corre-sponde a 4C:'( do
como eleitores obrigatórios, não os habilita, por outro lado,
Produto Interno Bruto?
_
_
sequer à leitura de uma matéria de jornal ou à redação de
Sabemos que. cm grand~.: parte. ~áO- PCsSoas- jurídicas,
um singelo bilhete.
_
_
__
principalmente as inSthuições financeira§, Por~antg, ~ão prinFossem esses computados a nossa estatística de analfabecipalmente os proprietários das instituições finan~iras nacio-. tismo, já vergonhosa, seria engordada de algum~s dezenas
nais e internacionaís,_no que diz r~speito âquele pagamento de milhões de almas. , . ,
.
relativo à dívida externa brasileira.
-Sabendo-se que em países desenvolvidos, como Suécia~
Seria interessante pensarmos no seguinte: qu_em está_r~c~7 ~-- Alemanha e Dinamarca, as taxas de analfabetismo da popubendo um fluxo de rendimentos dessa_ordem? Por que razão
lação em idade escolar eram, já_ em 1875, de 1%, 2% é 3%,
é interessante que essa pergunta seja fCita'!_ Porque ria hora
respectivamente. vemos que o nosso atraso nesse-partiCülar,
em que tivermos.<;onsciênçia .de __ que e~ses_-45f .do Prod_uto_ é, em face do Pr_im._eiro Mundo, m_ais~9-o_que secular.
Não há quem possa, sobretUdo se te.tn .responsabilidade
Interno Bruto estão sendo destinados a. uma. f~l?'~___r_el?hvamerite pequenã de proprietários desses títulos·, ~anto int,crria-. política, ôegar ou rri.inimizar a importãhcia da educação e
mente quanto externamente, v9-i se tornar .mais~ cl~~a. ain_d~ da .C,IJ.Jtur(l_como insum~s estr~~égicosd2_ de~enyol_v_ime_p~Q e
fatores essenciais ~o progresso e bem-esta~ dos povos.
a necessidade de um processo de redistribuição de: renda.
A própria Constituição da República em vig<?r !em-i_?ú~eAlém disso. o Ministro da Fazenda vai poder dialogar com
os banqueiros. coro QS proprietários dos títulos e dizer-lhes~ , fos dispositivos ·atribuindo responsabilidade ao poder p~_bhco,
.. os senhores e senhoras estão colaborando para que a econo- ~ em. _todos os .uiveis de governo, pela cultura, garantmdo o__
mia brasileira tenha melhof equúíhrio, nã'O apenas dO ponto. acesso dos cidadão~ aos bens culturais.
__ _
de Yista de diminuir ã. í~:tflaçãp_, !1~<? .~penas do perito de viSta_
Aliás, o Constituinte de 19-88, no que_ tánge a çqJ!lpê'~ de se criar melh0r es.tabiUdade de preços par·a se ter um am- tências legislativa e execUiíva em tela,ção ti. questão_ educabiente propício para os investimentos em Pi"oJ do desenvol- cion.al e cultural~ ~certadamente,_n_ã_o quis reservar a matéri_a
à competência -de nenhum- ente da federação sob.•regime_ de _
vimento, mas também para que haja maior equilíbrio do ponto
de vista da saúde social do Brasil, para que possamos retirar
exclusividade, ma_s, sim, conferiu a todos, União, Estados,
o Brasil da condição de ser um dos países com desigualdade Distrito Federal e Municípios o poder-dever de se incumbirem
record.e p.o 'mundo.
por igual e concorrentemente deste enç:.argo d"!-ndo_. com ~ss~C?~...
Assim, Srs. Senadores, é nosso propósito fazermos suges..:
a rneçiida de relevância emprestada ao problema.
_ -·
tões ao_ Ministro~ a essa -al~ura, quando S. Ex: está prestes
Mas não obstante ,o reconhecim~nto unânini~ dC? prima.:.
a fazer o seu pronunciamento mais importante está prestes
do _dã- q~estão culttii-al e de seu -tratam_ento prioritário na-a fazer seu pronunciamento_ m;lis importante para a nação.
"Léi das Leis", tal situação de preeminência teórica não tem_
tido nenhuma repercussão_ ou ccin-si!qüê_D.Ci.ã. na pi'âtica ·ao se
Esperamos que por ocasião da reunião ministerial. no próximo
dia_l4, S. Ex" procure conjugar esforços, os mais enérgicos
verificar, por exemplo, a dotação orçamentária para o setor_.
possíveis, no sentido de promover o combate. à_ inflação e
O Ministério da Cultura é como todos sabem. Sr. Prestdente e Srs. Senadores, o mais ni.al- aquinhoado entre seus ..
criar o ambiente necessário -para· a retomada do cre.scjmento..
Esperamos também que S. Ex• dê à erradicação da miséria
pares, correndo à sua conta não m·a:ís- que ínflmos 0,~4_% _das .
despesas previstas no orçamento da Uniãci'jJara 1993.
a importância que tem sido expressa por Betinho. É necessário
que o Brasil se mova como se estivesse realizan,do uma verdad
· é na.
·
Só isso J.á explicaria a situaçãÇ> 9,es~speradora e e a_ban_deira guerra contra a fome e a _m1s
Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente, (M1,1ito bem!)
donodaproduçãoculturaldoPaís_e,m to4a_sas~u~s.e~pre~sões:
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desde o cinema, teatro, música, dança, manife"Stã.ÇõeS--íolcló·
ricas. literatura, enfiin, em- tudo que se relacione com a atividade criativa popular, com a cultura, qu_e é, em ú_l!!__ma análise,
Sr. Pres;.dente e Srs. Senado"res: 0- repositório -da alma de

nosso povo.

__ ____ _

Povo que fiCa lesado -e_diminuído em seu direito subjetivo
consthuckmal de acesso aos bens culturais, privado de participar da vida cultural, é um povo apoucado em sua cidaciania.
Para se reverter tal conjuntura tão ·adversa da cultura
nacional é preciso ter presente que até conceitos políticos
e económicos, aparentemente autónomos, como "democracia" e "desenvolvimento" se desqualificam, perdem sentido~
se esvaziados de seu componente cultural.
Isso porque s6- a- introdução da 9-imensão _cul~!Jral_ pode
dar verdadeiro Significado -ao-conceito de desenvolvimento,
que, longe de ser determinado apenas pela tecnologia e pelos
investimentos, é queStão princiP<llmente comportamental, já
que trata da adaptação do homem e da sociedade a um mundo
em permanente c vertiginosa mutação.
_
Assim, o conceito de desenvolvimento,-~ princípio identificado com mero crescimento económico e; em séguida,_ ampliado e desdobrado, mercê das demandas por justiça sOcial,
e ã luz das doutrinas distributivistas_ para o desef!:~olvimento
económiCo ~e sócia], hoje incorpora a dimensãO ·cultural em
sua acepção mais-completa, moderna e diversificada de desenvolvimento.
A democracia, por sua vez, se desacompanhada de uma
política cultural de massas realmente acessível e aberta a todos,
não passa de um nome sem conteúdo, de um engodo, simulacro, irrisão.
Os produtores- culturais, os artistas, são como radares
dos acontecimentos, antenas sensíveis e avançadas da sociedade, ocupando postos-chave na crítica social e política, atuando, assim, com a hidependêõcia e o desassombro próprio
das ações criativas e inovadoras no campo eStético, na linha
de frente da democracia.
Desta sorte, não é-e:tagero--afirinar-Se_que ob'Sb.clillzar.
à míngua de recursos e de estímulos ou de planejamento,
o livre desenvolvimento cultural equivale à pior fr;>rma de
censura, a censura préVia", ·pteveritiva, -aqU.elã.- que- mata no
nascedouro o potencial crítico fnsito a toda manifest_ação artísficã e cultural, impedindo que se consumam e··se transmitam
as reflexões do artista sobre as coisas, os homens e as instituições do seu tempo.
_
_ ___ _
Além disso, a título de ilustração da íntima conexão entre
cultura e democraCia, a contrario sensu, da tentação tO:taJitária
e fascistizante dos regimes que renegam a Cl!ltura, nunça é
demais lembrar o triste exemplo d.e Go_ebbels, o todo-poderoso MiniStro da instrução públicã e da propaganda de Hitler, que costuma dizer, indagado sobre seus proj_et()_S na área
cultural, que quando ouvia falar em "cultura" tinha ímpetos
de sacar o revólver.
_
_ ___ _
O -descaso pefa cultura hoje preValente em nosso meio,
transforma a todos nós, brasileiros, em protagonistas, sem
trocadilho, do mesmo drama barato, submetidos, produtores
culturais e público, à mesma falta de estímulo; os primeiros
por falta de subsídios para financiar suas produções, e o público por não-dispor,_ igualmente, de recursos, vítima da crise
económica que lhe es-vazia os bolsos e impede que pense em
qualquer coisa que não seja a simples SQbrevivê:Õ.cia físiCa.
E preciso neste ponto. porém, Sr. Presidente e Senhores
Senadores, observar que se parte da culpa deste quadro podeo;e imputar à inércia g"ov::mamentãl, item tanto do ~tual Gover-
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no, l:utando COQ19_ J)ode em sua difícil interinidade,_ qu~nto
do anterior, que praticou no campo cultural uma política de
"terra arrasada", não é menos verdade que, além de cobrar-se
do poder público uma política cultural coerente, criativa e
democrática, é QJ.jS,ter soma_r no esforço de recuperação cultural do País todas_a_s forças vivas presentes na sociedade.
A solução, a chave de abóbada para a redenção da cultura
brasileira repousa, a nosso ver, num tripé constituído pelo
governo, pelo produtor rural e pelo empresariado.
Nesse sentido, Sr. Presidente e Srs~ Sen~4ores, qig!la
dos m_aiores encômios é a contrib.uição das Organizações Globo através da Fundação Roberto Marinho, que tem prestado
valiosos serviços à causa dâ cultura brasileira, por meio de
ID.lciaüvas as mais variadas. sempre impregnadas de acendrado
Sentido humanista_, exprimindo, à perfeição, a relação democrática que deve _existir entre cultura e poder, em prol da
promoção cultural do cidadão.
O Sr. Aureo·Mello- Permite V. Ex~ um aparte?
~~~O SR_ PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre
Senador Aureo Mello.
O .Sr. Aui""eo Mello- Estou vendo, pela exposição que
V.-Ex~ está fazendo, que não é à toa que dias atrás s_e cogitou
que V. Ex~ seria o indicado pelo seu partido, o PP, para
o Mi_nlstério da Cu_ltura.
O SR. PEDRO TEIXEIRA -Sim, Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello - Essa indicação tem o seu fundamento, eu o sei, porque V. Ex~ é uma pessoa profundamente
ligada às artes, principalmente às artes pictóricas. A sua galeria
de pintura é alguma coisa de fantástico, reconhec~da além
das fronteiras do Distrito Federal. Tem V. Ex~ na pessoa
de sua senhora, D. Marli, e no seu próprio conhecimento~
o dos marchands mais _credenciados no concernente à expressão chamada plástica, que é a piritura. O seu discurso é de
_\l-ma oportunidade fantástica! Inclusive. nos faz quase que
. trazer lágrimas aos olhos, no mom~p.to em que m~nciona
a impoitãricia irrisória que é atribuída pelo Orçamento ao
desenvolvimento cultural do nosso_ :fl_aí~. Enqüa_nto _o Orçamento destina 20% da verba para a educação, para -a cultura,
·'segundo a asseveração de V. Ex\ d_~tina 0,004%, o mínimo
dÓ mínimo.
_
· b Ministério da Cultura deveria se chamar Ministério
das Artes e da Cultura, Senador. Há uma dicotomia pequena
entre arte _e cultura. No entanto, se atribui ao Ministério da
Cultura, no Brasil, também a abóbada das artes, alcançando-as, atingindo-as e direcionando-as. Não _estou aqui a fazer
maus_ vaticínios para aquela figura doce, macia, delicada e
profundamente culta do atual Ministro da Cultura. que é o
nosso bom amigo Antônio Houaiss, mas se vier ele a ser
substituído por V. Ex~, desde já lhe formulo um apelo: que
V. Ex~ não se volte tão-só para os-cineastas, para··os-pintores
ou para a tradição folclórica, mas também para os escritores,
que estão ansiosos para editar seus livros, que trabalham com
todo afinco para difundir conhecimentos e apresentar trabalhos _de arte e não conseguem editar porqüe geralmente lhes
faltam recursos_ mr_teriais: Estou sabendo que vão recriar o
"Instituto Nacional ·ao Livro, mas isso não basta. O INL não
atende idealmente àquilo que é preciso para o escritor. A~tes
de mais nada, ele necessita de um órgão editorial ativo e
eficiente. _Se V. ~EX~ chegar ao Ministério· da Cultura, por
favor, não se esqueça dos escritores perdidos que andam nas
províndas e nas cidades, com os olhos pregados na abóbada
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celeste, e_sperando a oport~.rüdade para que os seus sonhos
sejam plastificados nas edições. Espero que aquilo que ele.s
tem ria alma c na inteligência venha fazer contato. corn 9
conhcciinento de seus patrícios e das outr~s pessoas~ contribuindo com a evolução .da. arte c da ç.p~tl,l.ra deste grande
PaK Desculpe-me a ext~nsão_ do_ meu apm;t~ mas, reall}lente]
o discurso de V. Ex~ é_ empolgante. E. uma pena: quy ele
seja ouvido apenas por esses vcxilários,da. permanência no
Plenário- quase sempre estão presentes o Senador Eduardo
Suplicy, o Presidente da. C~sa. estóico, e _ç_s.!e modesto admirador de V. Ex•
O SR. PEDRO TEIXEIRA -

O aparte que àéabo de
que tem, réali:hérite;
um descortino político, mas também a se-nSibilidade db'pó'eta
e traz ·na· veia a expressividade do escritor.· Agradeço "múito
o aparte de V. Ex•
Na verdade, gosto da cultura. As pesso-as· devem gostar
do que faZem e fazei" o·-que gostam. O qUe ~e fascina, que
me atrai é, à noite, convérSar com meUs:_qtiadros. Gosto de
ver e· de difundir cultura. Se amanhã, seln nenhuin pleito,
vier a s·er instrumento das ligações culturais deste País, sOfriando todos os valores em todos os quadrantes-, creio que' fàrei
o que gostO, embora nãó esteja buscando q!J.alquer honraria
1
•
• •
nesse sentido.
·
'
Penso muitas vezes· cjue, para ser Ministro da CUltura;
não é preCiso ser excelentemente culto, falar cinco_ ou Seis·
línguas. Não precisamos importar um Ministro da Dinamarca,
por exemplo, onde ele está prestando um· relevante serviço
no seu setor, para trai€- lo a um país de ohde ele está distanciado por não viver as suas esquinas, nãd'ViVer os seus artesanatos, não· mais conhece'r ninguéiii.".- Ser Mínistro da CuftUia
é muito fácil, não precísã Ser cult9; é 'pieciso-;· realmente;
víver· as- PfoblemátiCaS~Saber montar ·esSe quebra-cabeças.
Indiscutivelmente, há tim celeiro enortrl.e ha Pátria, próvenienfe de todos os setores - fotografíá~-llteratura, cínerria,
artes plástíCas . :. :. :. neceSsitando de alguérp_=que os ~stirnuole,
que os incentive e -que-fáffibém mobiliZe rião só o Governo
mas a classe empreSarlal, para qu·e surfain -6utras Fundações
Roberto Marinho e outras pessoas sensíveís à necesSidade
da divulgação de urna 1iriagem do País qué perriiil:a preserVar
a sua·mem6ria e oS seuS-valores.
'·'·
,
receber procede não só de um homem

O Sr. Eduardo Suplicy- Senadoi:- "Pédro Teixeira, V.
Ex• me concede um aparte?
'·
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com mtiita honra, Senã.dor
Eduardo Suplicy.
· '' ·
O Sr. Eduardo Suplicy- Neste pronunciamento relativo
à necessidade de esforços para que mais retUrsOS- sejam destinados, V. Ex• rnencionóú a Rede Globo de Televisão,·especificamente a Fundação Roberto Marinho, que, sem dúvida, tem
apresentado alta qualidade de programação. É uma das melhores emissoras do mundo, e sabe~se que constitui uma força
extraordinária com fantástico poder de in_f].yênc_ia. A Organização Canal 4, de Londres, produziu recentemente um documentário sobre a Rede Globo de Televisão denominado "Brazil
beyond citizen Kane" - o- Brasil além do cidadão Kane que traça o perfil, a história da emissora, o seu extraordinárfo
poder. O filme traz entrevistas feitas com 21 púsonalidades,
dentre as quais Chico Buarque de Holanda e Armando Falcão.
Há também declarações do ex-Presidente Costa e Silva e do
próprio Sr. Roberto Marinho. Recentemente, soube-se que
o Museu da Imagem e do Som do Esta<;lo de São Paulo,
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pertencente ao Governo estadual, pretendia exibir o documentário_. Entretanto, o Sr. Roberto Marinho solicitou ao
ÜpyerOador, L~,-~í.s,A"D;tô!lio ~leury f~lho que 9_f!l~,e não fosse
mostrado. Hój"e,' o -âocumentário foi transniitido na Câmara
d_os.D_ep~tados. Nã_o t~Ye, porém, oportunidade de vê-lo ainda;
apenas ouvi diversos comentários. Nesta opOrfuhidade, todavia, gostaria de sugerir que :a: Rede Globo- de TeleVisão, most_ranclo _o s_eu ponto de vista, exibisse o documentário, se,
de. fato, essa importante emissora deseja contribuir para que
haj~ uma avali_ação crítica do__ seu papel, ou seja, o extraordinário pode~ muitas vezes eXpresso pelo _próprio Roberto
M~~hiho, co_rnç _por exemplo, durante a campanha eleitoral
para a Presidência em ~9-89. S.s~ dedicou os recursos de sua
eiDpres~ a aPOiar o cándid3to Fernando Colloi
Meti~ issó.foi"dito poiS ..s~ publicamente. Para contribuir para um
processo de democratização efetiváôos meios de comunicação
no Brasil, seria importante-que esse_documentário extrem-amente ~nteressante, segundo todos que o viram, fOsse· exibido
em escala nacional. Seria um ato de coragem da Rede Globo
de Televisão apresentá-lo à opinião pública brasileira juntamente com o ponto de vista da emissora. Aproveito o fato
de V. Ex\ ao fazer refe"rênCiâ ~ã- c:itisa· da cultura em seu
pronunciarrlento, citar a ~ede Globo de Televísão,"a Fundação
Roberto Marinho, para fazer essa sugestão. A~sim, estaií3.mos
avançando no aprimoramento do processo de democratização
do setor de comunicação no Bras"il. Muito obrigado.

ae

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Senador Eduardo Suplicy,
as considerações- sempre ardorosamente defendidas por V.
Ex~. são mais abrangentes do que o objeto do nosso pronunciamento, que está no universo da necessidade de apoio à cultura.
Os outros ângulos, os outros valores, as outras digressõeS
serão, naturalmente, objeto de ·a·nálise por outras pessoas.
.São_ análises mais profundas que merecem estudos que escapam à minha apreciação, que chega ao final agora.
'Agradeço as duas interlerências -e encerro diz~ndo, Sr.
Presidente, que a nós Parlamentares está também reservado
papel de des.taque nessa- tríplice parceria, na qualidade de
integrantes do braço legislativo do poder público, qual seja,
o da iniciativa de leis capazes de induzir o capital privado
a investir-nYaiS é melhor no fomento da cultura nacional.
OXalá oU tias empresas invistam tarribém na área cultural
e venham, assim, partiCipar, ao lado dos produtores culturais
e do Governo, do esforço pelo soerguirnento da cultura brasileira, para realizar, enfim, em plenitude, um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil, inscrito-no ã.rt. 19 da Lei
Maior, qual seja, o da dignidade do ser humano, sem o que
não há de se falar em nação, muito menos em soberariia:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. EdUardo Suplicy- Sr. PresiâentC, peço a palaVra
-para- Uma comunicai_;"ão breve e urgente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
agradeço a atenção de V. Ex~, pois trata-se de fato d"e pi'Oblerria
sério para o Congresso Nacional. O Deputado Hélio Bicudo,
do Partido dos J:rabalhadores, que teve dois projetas aprovados pela Câmara dos Deputados e já sob exame do Senado
Federal, foi ameaçado e corre risco de vida.
Um dos projetas de sua autoria propõe que o julgamento
de crimes cometidos pelas Polícias Militares, hoje de compe-
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iir à escravidão um povo que queira viver livre". Ser forte
ou 'ser fraco. resistir ou morrer .:_-só o próprio povo é c~paz
de traçar o seu destino e d_e defin.ir 9 carilinhoa ser seg_uido.
rização da _Polícia.Militar, primeiro passo· com· relação-às polícias civis.
--- - - -D'iailte das dificuldades. são pouc~·os que reagem e prospe·
la_m. e· muitos os qúe se deixam· ahater ou ficam inertes. à
Ocorre' que ·um p·olidal e Um aav08;ado.· cujos nomes
~e_Spera de áigum milagre, da intetferêricia diVina ou de alguém
não sabemOs. trouxeram ao Deputado Hêlio Bicudo a informação de quC trêS Ou quá.trO CorOnéis do Co-mando da Polícia
dotadá ~~ um poder providencial para lhes salvar a pele.
Militar de Sã9 :Pa.l.Ilo discutiam, na Serriana passada; uma ma-Assim, uns alcançam a autonomia, enquanto outros pt!rmanecem eternamente dependentes.
neira de eliminá-lo. Chegaram a cogitar um acidente que pu~
desse ceifar a viáa do Deputado. Este P"irlamentar notabiliUrna Sociedade que precisa de um salvador não merece
ser salva. O vínculo que se estabelece entre salvadores e vúizou-se pela coragem de desvendar 'e enfrentar o chamado
Esqua-drão âa MOrte nos anos de re_pressão militar ná Brasíl.
mas_é_ o vínculo da_ dependência _insana. um relacionamento
simbipiico no qual a_S duas pa.rtes ~_exploram ffiutuamente_.
Nunca se in'timii:lóu; moS ti-ou ser uin homem de' extrema corá.gem. Por i~sp, tP:esmo, o poVo-de SãO PaULo ieconheceu~o.
e~ aS;sjm, consom.e·m to.da a energia çle que dispõem. Em determinadas oc~~iões.__.to_ma-se impossível distinguir quem é o
não apenas cômo um brilhante jurista; advogaqo eA~f~nsor
dos direitóS da éíd3dania.
·
~o. e quem é 0: escravo. Por trás da superproteção que
Qosalvador ofere_ce_ .. _está o comando para que a sua vítima
Quero~ nCsta -opOitunidade; expressar 3 'rriinha solidaríe~
não Cresça, não §~ ~desenvolv_a 1 _:fi,que_ dependente: Por trás
dade ao Deputado Hélio Bicudo. ACreditO' quê já estéjaTii
da lamentação dfi. vítima, está o.subterfúgio, a habilidade
sendo. tomada.s providências por parte da· Mesa- da Câmara
de rnanipl!lar para conseguir o que quer, disfarçada _em subserdos Deputados no sentido de assegurar proteção a sua vida.
viênda.. As vezes., ,a vítima abandona a atitude submissa e
Gostatiá támbém de lenibrar;Sr. Presidente, que é resse torna rebeide-~ instigando o salvador: que se transmuta
pOnsabilidade do COngresso NaciO:rial C, portanto, da Presíem um terrível peiseguidor. A vítima. então, retorna ao seu
dênei~ -do S~:"~Cic;> ~e_d~ral;, ess~ _q'ueStãÇ>.: _ _· __·_ ·__ _ _ : · · _
papel de vítima. E u·m círculo vicioso que leva oS dois a lugar
Muito obrig~çlo._
nenhum. Um velho_jogo. um jogo de_ poder que as_ pessoas
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro,drigues) __: Levárei
não se cansam de jogar, tanto individual quanto coletivapreocupações de V. Ex• ao nobre PrCsidenie do Senado, tammente.
bém Presidente do Congresso Nacional, S~nador Humberto
0- Brasil já s~- viu diante de )ome_ns providenciais que
Lucena, para as prnvidênciãs j_~.dgadas devidas.
falha:r1}_f!I. decepcíqriat:am o povo. Qu-~Odo as lideqll).ças políti' O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..::_ Concedo
cas se enfraqueceram, após um longo período de _ditadura
a:pa,l~vra ao nobrC Senaqor·J~t~hy.M:3gãlhães ... ·. :_ -=---=- -_...
militar, o brasil~ü·o acreditou no_ Presidente de uma única
bala, do golpe de caratê infalível e do pacote econômic9 _definiOSR. JU"I:AHY MAGALHÃES (PSD !i .:...:eX: Pron"u6ci~
tivo. Convém saliCrltar que e-sse- eilgOdo não Ocorie Somente
o seguinte disç:urs_p,) ~-Si., Pr_csidet:~te~ Sr~s e Srs. Senadores,
com a escolha de presidentes. T3mbém ministros. governaa democracia é um regime de convivência;, quê-tem por base
dores e prefeitos cpstumam ser confundidos com homens ilua lib.adade. Através dos tempos, algumas nações têm-se manminados pela providênCia. qUe sâo valorizados não pela capatido livres, e conseguiram trilhar o caminho do progresso.
cidade _e racionalidade. mas por um suposto dom_ g~e lhes
enquanto outras desapareceram por completo. deixando-nos
atribui poderes de :super-heróis. _;Esse tipo de lidúança carisapenas registros_ históricos de sua existência: As Causas desse
-mática surge em sõCiedades deseStruturadas. que_ perderam
fel)ômeno são muitas. os fato.res intervenieiJ,tes são rnúltipiOS,
o_ próprio comandO.- Quando 3 dem9cracia se fortalece, os
porém alguns pontos corn~ns distinguem os dominadores dos
.. salvadores da pátria~· são sepultados.
dominados, assim corno algumas características fundamentais
Nós não precisamos de_ um polÍtico messi4nico, nem de
são encontradas cm povos que alcançaram um mais elevado
um
tecnocrata
iluminado munido de urna fórmula abstrusa.
nívçJ de organização política e sócio-económica, fortalecendo
Basta de _mágicas, de choques, congelamentos, indexadores
a população e praticando os ideais democráticos.
e tablitas. Basta .de medidas e planos, que servem apenas
É bem certo que a liberdade pertence aos que a conquispara justificar a ação governamental. Nós nãp queremos mais
taram, e essa conquista é árdua. Requer esforço individual
ser tratados como cobaias, nem seguir, cegamente·, os falsos
e trabalho colctivo, com grande dose de sacrifíciOs e renúl)cias
messias. O problema dO poder providencial é exatamente este
que muitas vezes nos sentimos incapazes de suporta[. Iinplíca
- fica às expensas _do poder legal, do poder que toma por
responsabilidade, e, talvez por isso, tanta gente tenha medo
base as leis, leis que emanam da própria sociedade; e às quais
de ser livre. No entanto; esse ideal persegue a humanidade,
fica sujeito tantO q1,1em ma-nda quanto quem obedece.
pois, se o homem pensa, não-·aceíta a servidão. Mais cedo
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há sociedade sem
ou mais tarde, conclui que sem liberdade a vida não vale
a pena de ser vivida.
poder. Todas as formas de sociedade são organizadas hierarquicamente _e obedecem ao seu direito social próprio, que
O Brasil tem procurado a liberdade, ainda que tardia.
são normas destinadas a· manter a coesão e assegurar o desenTeinOs perseguido a democracia, ainda que por linhas toi-tas.
Lutamos contra o domínio estrangeiro, em defesa da soberania
volvimento do grupo. Por outro lado, toda sociedade reconhece o dever de assistir os grupos que não podem se auto-susna'cional, mas ainda não aprendemos a escolher nossos representantes polítícos. não vencemos a "miséria. não alcançamos
tentar, Como é_~ caso das crianças, dos idosos, dos inválidos,
dos_ deficientes, dos flagelados _e __de certos grupos de risco.
o'áeS:envolvimento económico, não conhecemos ajustiça. Rejettaitios a escravidão, porém ainda não somos os nossos próEsse é um dever do Estado que não se confunde com as
prios senhores.
.atitudes paternalistas, com o as_sistencialismo providencial que
- -Segundo palavras de Maquiavel, "é tão difíCil e perigoso
desfaz a noção de Direito e de cidadania e alimenta indefinidamente a miséria.
Q_u'eter libertar um povo qu~ queira viver escravo, Como redutência da Justiça Militar, passe para a Justiça Comum. O
outro é um;,=t ~!~c-nda c~:mstít~~~:mal C)llC_ propõe a des~ili~3-
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Nos países avançados,-a pobrt!za não é maioria, o·· que
permite um atendimentO bàsta_ntc razoável •. que atinge inais
ou menos a todos os carentes, sem_ comprometer soJtia·s orçamentárias preocupantes. Já nos países em_ de'senvolvirrieritO~
onde a pobr<.:za é maioria, por vezc:s uma absoluta m~ioria,
não há possibilidade de _quàlqucr solução adequada por via
da emergência assistencial. Em primeíro h.lga:r, porque é ate_ndida uma proporção ínfima;·que não alcariça·nehhuma significação frente ao problema. Em segundo· lugar, porque são
distribuídas apenas as sobras orçamentádã.s-,·já que uma: solu-.
ção definitiVa Custariá somas·astronômicas. ·
O assistencialisrrió jUSiifíCá..:Sc prec'!Sanicnie e~·sitUiÇões
extremas, mas é errç g'r<?ssCiro imaginat qu_e a pobreza, no
Brasil, sejaemcrgencial. Ao cOntrário, é'prOfuridairie-iite- eStrutural. Esse problema se· agrava quandO -miSéiía é tr·ata:da
de manei rã patern_alista.· AlÇ:m d~ nunca: ir à'--raiiâo Problema.
estigmatiza 'o pobre C:Om \lhta oferta pobre_: É típicO cte uma
postura assistenciaJista resCrv"ar para O'póbrc uma edu.cação
pobre, uma saúde d~ segunda categoria, 'urría habitação subumana, e assim por diante. · -· ·-~ -_
·
Não adianta, portanto, pretendermos que o goVernarite
se encarregue de solucionar todas as nossas. difiCuldades e
de prover todas as nosS:ãSc n.-eceSsidades. :E'xiC:tJJ,iidas as f3íX-ãSpopulacionais íric;a,pazes -de se autO-sQ~fe"~tar ,_que meflti'ó-namOS acima, todos somos responsáveis pela produÇão ecóhômica e pela estrutura pblítitri e social do nosso País.
A causa imediata da baixa renda per capita, caraci:erís-tica
das economias subdesenvolvidas, é a baixa: produtívídade do
trabalho. O -ri.ível de vida alcançado por umã fiação estã diretamente relacionado com a diVisão do trab'alho entre os membros do grupo. ou seja, com 8. busca da economiã de eSfo'rÇo
pela cooperação. O niercádo de trabalho, Constitui, historicamente, a arena onde· emergiram e se e_nfrentaram as forç3.s
que modelaram a spdcdade capitalista nl.odénfã·: .... .,__ ..
A teoria do eXcedente_ proporciona 'úm e-ilfOqlle glob3.l
do processo social. na medida em que considera excedentes
todos os recursm;-de que-dispõe uma sociedade, além d3q~elés
de que necessita para·s-e reproduzir. o- excedente existe em
praticamente todas as· nações, podendo mltlguar ou até desaparecer em períodos de vacas magras, ínas ·ressurge _quando
volta a normalidade. Gr~Ças a ·ele, as poj:>hlações cresceram
e as sociedades se diversificaram. Se os membros de uma
socü!dadc têm diante de si u.m horizOnte ae-OpÇõêS:'e pOtqUe
dispõem de recursos acim_a do ne_cessárip:-_para-repti:fduzir-se.
Para se obter esse resultaçlo, há duas for~_a:s _usu~is de procedimento- a simples escraVidão ou o ~stíriiitlõ â c-riãiiVIdade.
Sr.. Presidente, Srs. Senadores, a -gán1a maravilhosa de_
culturas que já surgiu sobre a terra testeinunha O fabUlos~o
potencial de inventividade do homem. De modo geral, todas
as formas qUe <J. criatiVidade assume podení.~S-~r-pôstas ServiÇo
da humanidade. Mas são aquelas cujos resUltados são cum_ulativos - a ciência e a tecnologia - , que lnelhor satisfazem
a~ exigências desse processo, o que lhes Vale o lugar privilegiado que ocupam na civilização industrial.
As nações maiifpf6Speras são aquelas que desenvolveram
a capacidade do homem para trabalhar criativamente, para
desenvolver sua razão e sua objetividade, para ter um sentimento de si mesmo fundamentado em su·~~ próprias capacidades produtivas. As nações condenadas~ _estagnação foram
as que criaram hostilidade mútua e desconfiança; que transformaram cr homem em instrumento de uso e exploração para·
outros. Nestas, não podemos vislumbrar· indícios democráticos, mas um povo impotente, sub.metiâO_ a condições de
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vida subumanas, onde a miséria grassa e: a sobrevivência fica
à mercê de algum poder providencial.
·Sr. Presidente, Srs._ Senadores. praticamente rodos os
povos do planeta estão atualmente empenhados em dominar
o acervo de técniéas qwt emergiram nas últimas -décadas. E
é nesse domínio que se es_tabdecern as normas de convivência
internacional e que se determinam o poder e a dependência
de cada país. Na maior parte dos países periférico_s;as relações
externas de dependência estão presentes nas estruturas in_te!:nas de dominação sOcial.
Isso vem comprovar, mais uma vez, a nec_esSida.de_ de
-~ rever-rnoS a nOSsa estrutura interna, para que possamos enfren~
ta r as pressões externas. o "confronto com o outro é inevitável,
poiS ne~huma naçãO basta a si mesma. A luta contra a dependência passa, portanto, por um esforço para modificar o sistema globaL Essa luta não consiste em recuar ou h;olar-se. mas.
antes, em avançar pela via das relações internacionais,
O isolamento nunca foi a melhor solução para ninguém,
principalmente no mundo moderno, caracterizado por uma
gíg-3iltt!SCa evOlução técnica e científica, assim como pela proximidade de .culturas as mais diversificadas. Diante desse cenário.• o objetivo estra_tégico paSSa a ser o de minimiiar o custo
da dependência e explorir tOdos os caminhos que conduzam
ásubstitU.ição desta pela interdependência. Ou seja, para nossa
própria sobrevivência, teremos de modifíàJ;:JlS relações de
força, qüe são o· substrato da ordem econômiCa internacional.
_ Eis à trajetótia que deveremos percorrer para alcançarmos ·o ídeal da liberdade, para construirmos uma vetdadeira
democracia. Eis o caminho das pedras; e, agora, já não podemos mais nos apoiar em muletas que nos foram ofeiecidas
em outros tempos, qu·ando diziam que ··o Brasil era um pais
muito jovem'\ ou que éramos "o país do futuro". O. futuro
está aqui, bem diantê de nós. Ou enfrentamos os nossos mortstros, ou seremos implacavelmente devorados por eles: Também não nos resta a ilusão de que seremos salv_os por algu.m
super-_homem semelhante: aos dos fil_mes de ficção, dos des.e·nhos-ã:ilinlados ou das histórias em quadrinhos.
Sr. Presidente~ lembrando Ionesco, diríamos que "os salvadores da humanidade fundaram as Inquisiçôes~ inventaram
os campos de concentração, construíram os fornos crematórios, estabeleceram as tir.a.nias. "ü nosso destino_ depende.
agora e sempre. apenas de nós mesmos, Oa nossa capacidade
de _trai;Jalhar, produzir, gerar riquezas e distribuir benefícios
segundo os princípios da justiça. Pois existe uma lei máxima
da natureza que jamais será revogad~- só colhemos o que
plantamos. -só colhemos o que plantamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Guilherme P~lmÇita.

Concedo

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL -AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presldente,_Sr•s e Srs. Serl"ãdores. faleceu em Maceió, na última quinta-feira, o Deputãdo
José Bandeira de_ Medeiros.
·
O ambiente dos amigos vai ficando menor e a gente meio
perdido no mundo da sobreVivência. Nenhum homem pode
ser só. O tempo dos super-homens acabou-se. exatamente
por ser uma ficção, tão interessante' quanto falsa.
O que menos se pode dizer de José Bandeira é que era
o amigo fiel, disposto a brigar no escuro se um amigo ou
correligionário fosse atingido. A medida da resistência era
uma só, contrõlada apenas pelo bom senso e por uma exaustiva
discussão. 'Pouca gente o segurava_ numa daquelas arremetidas
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ameaçado. física ou_ moralmente. ou privado do aces..;;o aos
meios d~ se ddender ou de hus,car·reaver a liberdade perdida.
__ E:m verdade. Srs. Senadores. isso é muito. mas não é
tudo. cOnforme fiz questão de ~sclan.::ccr ao~ participantes
(\aquele Seminário . .
,
_E continup_va minha explanação. mostrando que fazer
valer os direito~ humano.s serja_' tamhém garantir ao trabalhador e a sua f_amtlia uma vi~~ d,igna. soh a perspectiva do
aceSso universal à. educação. à saúde. à moradia. à segurança.
à alimentação. como pontos de r.cft!n!ncia a partir dos quais
se possa falar em respeito para com o semelhante. Reforcei
a idéia de direito humano como sendo inclusive a defesa c
a manu.tençào de· um meio ambiente sadio. como meta para
s~.a,tin'gir_. no futllro.' q equihbrio ecológico neccssáriQ à perpc·
. tuf!.ç4o çlos seres vivo~.
E ia mais além, dizendo que a inclemência das razões
econômicas dos países ricos não deveria comprometer as ações
dos governos nacionais no combate~ fome, à miséria. à marginalidade. tudo isso fruto de um conflituoso deshalanceamcnto
no peso relativo das camadas.sodai:::.. fomentado pela pauperiz.ação do Estado .. _
De fato. no caso brasileiro e de muitos países cm situação
semelhante~ o endiYidamento desenfreado. conseguído pela
atraenfe oferta d'e dinheiro fácil no mercado mundial, é uma
da!> maioreS questões de que se deYeriam ocuPar Os parlamentos, na _busca de solução para um impasse cujo desfecho
tem sido natur~lrnente a retração do Estado de s_ua atribuição
prioritária: o ateiidimento às neceSSidâdes prementes da popu·
lação. em benefício da desmesurada geração de riquezas destí!'Jadas_, substanci(!.l[ll~nte ~à amortj~~ção de seus compromissos
internacionais.
"-'"-""~J;m linhas g~rai_s. e de forma bastante resumida, Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores. foi o que fiz ver aos demais participantes do evento.
No entanto._l9g<? pude observar que a tônica do Simpósio
er~ bem outra. Utilizava-se mais o tempo com questões genéricas do que com a substância do tema que nos levara a Budapeste. Vale dizer _.que a grande _compreensão do significadO
de direitos humanos estava mais lig3da à problemática dos
povos que à dos ~~tactos. Os caso~ iS,oladps, embora ocupas_sein, no se·u toqj}ittto. Um espaço_~e- atenções infinitamente
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodr:gucs) - Concedo
m<!ior, pouco refletiam em um espaço de atenções infinita·
·a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemherg.
~!lente maior, po_uco refletiam em termos de uma efetiva tomaO SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL .,--SE. Pro·
da de posição da União Interparlamentar, ao menos no que
n.uncia o seguinte discurso~) - Sr~. Presidente, Srs e Srs.
diz respeito àquele encontro específico.
Senadores, venho trazer ao conhecimento desta Casa os resul· C?m efeito,"~ 4qcumentode convocação deixava bastante
tados de minha participação,- como rcpresen~ante- do Concláro que não competiria ao Simpósio ''debater a situ~ção
gresso Nacional, no Símpósio Interparlamentar "O Parlamen·
~istente entre o~ cdiferentes países_ quanto ao respeito aos
to~ Guardião dos Direitos Humanos'', realizado _em Buda·
direitos humanos". ,No entanto, entre; abordar problemas co·
muns a várias naç6es - causados inclusive pela miséria, sob
peste, de 19 a 22 de maio último.
A expectativa em torno do tema aconselhou-me preparar
seus vários aspectos- e privilegiar teoricamente direitos difu·
alguns tópicos a serem desenvolvidos quando de meu pronunsos, não me coube alternativa senão elaborar meu pensamento
ciamento oficial durante aquela reunião. Dentre eles destacava
na condução da primeira vertente Prihcipãimerite diante de
a relcvãncia dos parlarilcntos cm agir na defesa da garantia
sua concretude e de sua insofismável cqndição de causadora
da grand~ maioria dos males que atentam contra a pessoa
de um mínimo de respeito pela integralidade do indivíduo.
como tambt.!m analisava enfaticamente o relacionamento entre
humana.
Por isso', centrei meu pronunciam-ento na espedfkidãde
as nações, no que diz respeito ao que umãs poderiam fazer
pelas outras, em busca de uma harmonia cconômico·finan
·não na do Brasil, que s_eria questão miúda apesar de represen·
t~tiva, mas na dos países devastados pela conjuntura inflacioceifa -capaz de propiCiar efe'tivas- c0ridíç6es -ae dign-idade de
yida à população mundiaL
-- --nária, pela misériit, pela fome, pela marginalidade sócio-culDissc eu, naquela oportunidade, que fazer valer os direitural, conquanto se constituíssem nã. maioria populacional de
tos humanos, no entendimento de sUa e·ssêricia, não-e-apenas -deserdados e de espoliados pela avareza das naçõe_s ricas,
possibilitar o respeito ge-neralizado ao indiVíduo que se encon·
que lhes impingiram um colonialismo permanente à custa de
tre. porato objetivo ou por força de medidas circunstanciais,
bfertã.s de produtOs e de dinheiro abundante capazes de os_
de pass-os largos c cara~nrug_adu. Na mesma carreira ~n1 que
ia. na deft!!'.:.t de um :.1migo~ ~ahiu voltar com humanidade.
se os argumentos lht.: valessem um pouco -_de_ probabilidade
c de veracidade:
Era do tipo t~uc não sabia ceUcr. diante. dos entremeias
e das meias-.vcrdades. Sabia renunciar. como pouca gente
o faz. com tlig.nidadl.!. galh<.~rdia e amizade. Dizem que o amigo
é como o competidor: não foge da raia. José Bandeira. dentro
da sinceridade rude do sertanejo. não sabia desdizer. hoje.
o que disse. ontem. A palavra era a mesma. séria c de sobro·
lhos cerrados.
Pranteia-se_ .com toda razão. o. ~crtanejo José Bandeira.
que fUi. por duas vezes, Prefeito de sua cidade natal. Dclmiro
Gouveia na garganta da Cac.bodra dç Paulo Afon__so.
Acredito que a mdhor maneira de homenagear os amigos
é recon'hcccr a competência c deUicação quando eles são bons.
prcstimosos e altamente _trabalhadores no exercício de uma
convocação._
José Bandeira foi Secretário de Viação c Obras Públicas.
durante minha gestão ao Governo do E::;tado dt! Alagoas.
onde se revelou um bom administrador. diligente e cuidadoso.
Homenageiam·se os amigüs- e, ll.UXiliares. mesmo _de-poiS
do_ dt!ver cumprido. porque não há outra maneira de fazer
uma menção honrosa.
_
Dcpoi~ de duas vezes Prefeito cie Dclmiro Gouveia,_quaw
tro mandatos de Deputado Estadual. Prefeito de Maceió, duas
vezes Presidente da Assembléia Legislativa e várias vezes Secretário de Estado, agindo co~ proficiência. agilidade c serie.dade.
Desapareceu um dos grandes líderes_ do Sertão, onde
pautou sua vida sem truculências. sem Viãlênci3sc sem aqueles
métodos tão conhecidos _em nossa região.
Agora, é simpl€--sinente uma_saudadc e_eu a conservo
no peito. como uma daquelas saudades que são guardadas
nos escaninho~ daquilo que a gente gostaria de ser c que
não conseguiu ter sido.
Alagoas está mais vazia, mais triste. inarcada por uma
grande ~audade.
Mmto obrigado.
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tranSformar em Estados fali~9s c continuamente depe-ndentes
de negociações sempre _desf~voní.vcis.
- __ _ _ . _.
_ .
Fugindo. pois. a esse .e;nfrentament_q.:QatUrã_f. propfcio
a encaminhar propostas factíveis paTa um·a-fOfnáda de posição
do~ parlamentos ali representados. o Simpósio tráristorreu
num clima generalista, áb'oràándo temasque deveriam ser
levados a fundo, mas não apenas como jU:stificatíva- d'e- trábálho. conforme- foi o caso da pena de morte, da_ tortura, do
genocídio. da$ minorias,
__
_
. ...
Nesse último caso, ocorreu inclusive um ra-to pitoresco,
quando um representante d.nadense se enraiveceu ao ouvir,
de um delegado de posições religiosas ar~aTgãdas. que~ causa
dos homossexuais não pod_cria _ser discutida ali. por tratar-s~
de questãO nioral e não de direitos humanqs. o canaPense...
enfureci~o. declarou-se_hQrilbssexuaL coridiÇão que nãoL_o irri-_
pedia de prestar os maiS relevantes serviços a seu país, _e
refutou as__aéus_ações de_ .ix;npralidade 1]-é.\ _condUção de; _suas_ .
tendências.
ComO se constata. Ós direitos humãõos. foram anafi'sadoS
sob uma perspectiva polítícã, comci_s~_as necessidades básic.a.s
do hom~m ilãci existissem·. :nem fossem a essência ·e a razão·
de cituarem os povos cm óetesa de SC'.l cqua'cioml~ento.
Ho~uve . . por outro lado·.-~uma preocUpação muito .irande
com os direito!:i da mulht!J ,!!.com a reQrcsent~ção_das mi;nodiiS
nos parlamento$ nacionais, mediante escolha t!specífíCa_-pelos
grupos representantes.
__
.
.
Outros ,assuntos debatidos foram _as g_~é~sfOeS dos -árabes
como um todo, do Kwait, do Irã, do Iraque e de -Angola._
além_do genocídio na Iugoslávia. tUdo. vist.o sob os ,prism·a
dos interesses de um povo, mas não como uma causa naciOnaL
Assirh, trago ao co:ri.hecimento d~ Ca'sa essás ê0rt_$ideraç-ões. como o objetivo tantó de ~elatar o qu~ lá fofa- ouvi
no cumprimento dessa honrosa missão a iriiiil Confiada pelo
Legislativo brasileiro; quanto o de chamar a atenção de meus_
pares para a necessidade de se c::onferir ITúüoflriterdse a todos
esses próhlemas relativos ã defesa dos direitos_humanos, inclusive sob a perspectiva do que prega a comunidade inreni3~
cional, para que não vetlhamos a ser pechados de violadores,
conforme imputam a nosso País a Anistj~ Jnternacional, a
Human Rigts Watch e o próprio Departamento de Estado·
Norte-Americano.
Iniciou·se, em VieOa.- -a prirrieiia fase -da '~COn.ferênda
MUndial de Direitos Hum3nos, convocada pela Organízação
das Nações Unidas, com a presença de cerca de 800-- Organizações Não-GovernamentaíS:-ccrtatnente;o Brasil já se encontra na lista dos réus; com bas·e em denúncia_s_ de ações
de esquadrões da morte, invasões dé- terras indígenas, agressões contr'a.múlheres, tr~balho escravo, pfostitu~ção ínfántil.
desaparecimento de sindicalistas rurais, ·ma:.tã-riÇa:s""de presos
e de um r~latório do .Movimento Naciol}al dos Meninos e
Meninas de Rua, dando conta de que c~p_ torno de quatro
crianças São assassinadas por dia em nosSo País, tudo isso
em meio à impunidade.
O Ministro da Justiça estará presenü!-a-confer_êricia de
Viena. Espero que S. Ex• não apCnaS"demonstre ao mundo
que o governo brasileiro está vigilante e buscando, por todos
os mc:ios, resguardar tais direitos, corno t~mbém deix_e claro
que boa parte desses acontecimentos se deve_~ um?- deliberada
ação polítiCa intemacionar voltada para incrementar a dependência econômica nos países- perifé"ricos, · Cáusa-Iundarnéntal
de toda essa miséria moral por que passam as marginãlizadas
nações do Terceiro Mundo.
_ _
Era o que tinha a comentar, Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente
sesSão,_ térrriíhOU o- prazõ~para- apresentação de emendas ao
Projeto de ResoluÇão n 9 • 44/93, ·de iniciativa dá Comissão de
Assuntos Econômicos, que dispõe, com basé riô â.rt~ 52, incisos V e VII, da Constituição Federal, sobre as operações de financiarilerito eXte-rno com recursos Orçamentários da União.
Ao prOje-to foram apresentadas seis emendas, que-Serão
lidas pelo Sr. 19 Secretário~São lidas as seguintes
·Emendas de Plenário oferecidaS a_o Projeto de Resolução
no 44, de 1993, que dispõe; Com base no art. 52, inCísos V
e VÜ, da CoD.stituição FeÇer~l. Sóbreãs C?peraÇõés de-financiamento .externo com recursos o~çameontários da União, nos
te.rmos do. art. ·235, H, f; do ~egimento Interno.
. ·-~ 1~

Dê-se à ementa a seguinte redação:
'.• Autoriza o Poder Executivo a realizar operações
de financiamento exte-rno Com recursos. orçamentários
da União, nos limites e conQições que especifica, e
- dá outras_ providências."
Justificação
A redação_ora proposta é con~qüênda Qas emendas mo:dificativas que o signatário apresentou ao art. 19 e ao § 19
do mesmo artigo.
__
Sala das Ses.sões, 9 de junho de 1993. Senador BeiJo Parga.
~2~

Dê-se a seguinte redação-aO art. 19.
. '' Art. !<?Fica o Poder Executívo autorizado a re11li_ zai oPerações de financiamento externo com recur:sos
.otç~ment~ri9s çl~ União.''
Justificação
Com referência ao art: 52 da ÇonstituiÇão Fed~ral, o
texto como se apresenta, conquanto ~tenda ao que estabelece·
o inciso VII, não corresponde ao que preconiza o .inciso V,
isso porque a autorização ao Pode_r _Executivo há que ser
expressa e não implícita ou subentepdida.
_
_. _
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. - Senador BeiJo
Parga.
'
~3~

Introduza-se no art. 1<? o § 1<?, com a seguinte redaç~o.
renumerando-se os demais:
.
'1 1' As operações de que trata o caput deste
artigo serão contratadas diretàmente com entidades estra"ngelras de direito público e privado e subordinam-se
às normaS fixadas nesta Resolução."
Justificação
Como ·decorrência da emenda modificativa ao caput do
art. 1<?, apresentada pelo signatário. impõe-se a transposí'çãó ·
do texto rnodificildo para o§ 19, c~mo cláusula da nova redação.
'
Sala das Sessões, 9 de junho cte 1993. Senador Bello Parga.
~4~

Dê-se ao inciso I do art. 6<?, a seguinte redação:
Art. 6' .......•.......•..•... , ................................ _ .•. ,_.
I -de o tomador e o garantidor não estarem inadimplentes com a República Federativa do Br3$il ou com qualquer
de suas entidades controladas, de direito público_ ou privado,
ressalvados os casos em que houver renegociação daS dívid~s ·
diretamente pela União. ou atravé~ de_ Organismos In~erna~
clonais.
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Justificação
, Ao incl~ir..as "entid?des _contrç>Iad:;u; de_ dir~ito privado"
cna~se urr;t ~t.m:~ador mUJtO a~rang__ente e _iõvla!Jiliza~se qualquer negoci~Ç~9. de novos créditos .a tradicionais pará-iros
brasileiros oo çomércio exterior.
·
A co~cessãu de novos créditos é uma alavancã pai-a a
manutençao de. um fluxo comercial in~enso ent(e o Brasil
e várips paíseS do chamado 3'·' mundo .
. _E sa~ido que vários desses países se encaixam OC$ta pro i~
b1çao, pms neste momento passam pot estágios variados de
renegociação. de suas dívidas comerciais, com os SindiCatos
e _Bancos _e c~~·o~ Cl~bC:: d~ .~aris, Ç>~de as_r~gr:as ii;rlpoSt.as
nao permite~, .Pr!":il,egiar _qualquer qos credor_es .. Ê o caso.
do próp~io Brasil q~c. ~em çorno seu principal credor o Banco
do _Brasil através de suas Agências no ExteriOr· (qUê-é. Uma
entidade controlada de direito privado) e não pode dar qual~
quer tratamento privilegiado ao mesmo.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1993. -Senador Jarbas
Passarinho.

-5Suprim<;i-Se no incisó I do art. 6'", a seguinte expressão:
" ... çu privado"
Justificação
A redação do dispositivo citadO é a Seguinte:__
I -de o tomador c o garantidor não estafem inadimplentes com a República Federativa do Bra-Sil Ou com qualquer
de suas entidades controladas, de direito público ou privado.
·'Não deve constar do dispositivo ''entidãdes controladas
de direito privado", porque isto inviabiliza qualquer nego~
ciação de crédito novo, pata' CJ.úalquer país tradicionalmente
-·
.. ,
_._; , , , .
.:.
importador do Brasil.
Os foros de negociação de dívidas são distintos_, em função
dos_ cre_dores classificados como públicos (entidades governamentais) ou privados (geralmente bancos):.
.---,-- _ .
. .As condições das negociações também são distintas, porém iguais ~-lara o mesmo grupo de credores:_ Clube de Paris,
o Sindicato Je Bancos fazem um acordo global de todos os
credores com cada país devedor, onde se proíbe privilegiar
-qualquer dos credores.
' Càso concreto: O Br-asil iem como p.rincipal c~eaor privªdo.oaanco do Brasil (agências do Exterior) que fazia captação
no tnercado externo e re·passava ao GoVerrlõ brasileiro.
· Em todas as negociações com o Sindie3to_ de Báncos,
lide'rados pelo Citibank, o Governo brasileiii:) foi impedido
de dar qualquenratamcnto preferencial aos créditos do Banco
do Brasil.
.. Nessa negociação, que está em fase firiãl, a única· vantagem dada ao Banco do BraSH, pOr acordo com os deinais
ban.c:bs credores, foi a nã.o~Oó(gatoriedade de cOlocação de
dinheiro novo.
_
--. S~ o Brasil não pode dar tratamento especial ao Banco
do Brasil, não pode, nem teria efeito prático, exigir que os
governos de outros países, as~umissem e~se Cdmprç>ffiiSsü"Cõíti
bancos brasileiros. Se ficarmos só no caso das agências exter~
nas do Banco do Brasil, já estaríamos inviabilizando a conces~
são :Qe novos cráditos, porque o Banco do Brasil é credor
de qqase 50 países.
. A. expressão_ entidades controladas de direito privado
abrangeria todas as estatais brasileiras que operam ou operaram- no mercado externo e têm qualquer crédito a receber.
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Além do mais, a preocupação do Governo brasileiro tem
que ser de buscar formas de recuperar recursos do Tesouro

Nacional e, os créditos tie empresas controladas do setor priva~
do, não vão ser anexados ao Caix.a do TesOuro. São recursos
do acionista.
Sala das SesSõeS, 9 de junhO' de 1993. - Senador Ney
Maranhão.
·
Suprima~se

o art. 16.
Justificação .

A ávocação COilstitui~se intromissão indébita nas atribui~
ções dô Poder Exec~tiVo, a quem ínCUmbe, devidamente auto~·
rizado pelo Senado, por intermédio do agente firianCeiro qa_Tesburo Nacional, o· Banco do Brasil, as operações de finan~
ciamentb externo t:6tn recursos da União, decidindo este agente sobre o méritO de cada proposta. A competência que_ o
inciso V do art. 32 da Constiuição outorga ao Senado não
é para decidir sob're p'ropostas individuais de financiamento,
operação tipicamente bancária. Se ãsSirÍl procedesse, o Senado
estariª chamando a sf poder:es de_ que _não dispõe, sobre ser
"capitis diminutiá"'d descer às miiüiciaS ae uina análise lJincá~
ria. Ademais, para' .Suprir o comandO do art. 16 do projeto,
o senã.do dispõe de um instrument:o i_nserto no -~rt. 50,_§_
2~', da Constitu"içã(Y, já disciplinado no Regimento Interno
desta Casa pelos arts. 216 e 217.
· ·
·
___ ·-~~la das SessOes, 9 de junho de· 1993. ~ Sei:tadór Bello
Parga.
:··
''
··
. O.SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A matéria
volta à Comissão de Assuntos Econôrnicos, para exame das
emi~ndas.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi·
dência convoca sessão conjunta a realiZar~se hoje, às f9h,
no Plenário da Câmar.a dos Deputado_s, destinada à apreciação
das Medidas Provisórias n~s 320 e 321, de 1993.
O SR. PJUi:SiQENTE (Chagas Rodrigues) dênCia convoca seSsãO extraordinária do Senado a
hoje, às 18 horas e_45 minutos, com a .seguinte

A Presirealizar~se

. ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 46, DE 1993
Votação em turno único, do Projeto de ReSolução n~
46, de 1993 (apresentado como conclusãO de parecer proferido
ein plenário, sendo Relator o Senador ~-ello Pargâ, em substituição à Comissão 9-e ·Assuntos Econó,micos), que autoriza
o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação de
crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas- FINEP
-,no valor de 19 bilhões, 776 milhões, 804 mil, 318 cruzeiros
e 53 centavos, para financiamento do Projeto Programa de
.Çon~olíd<!_ç_ão do Sls'rema Rodoviário do Maranhão.
-

-2-

..REDAÇÃO FINAL
--PROJETO DE LEf DA CÂMARA N• 7, DE.l993
(Inclusão em Ordem do Dia nos termos do art._ 281 do
Regime_rito Interno)
_
.
Discussão, eni turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora, em seu Parecer n"' 172, de 1993),
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do Projeto de Lei da Câmara n" 7, de 1993 (n" 3.067/92,
na Casa de origem), de iniciativa -do Ministério Público da
União, que cria cargos dt: Procurador do Trabalho de 2'' Categoria e dá outras providências.

Junho ue 1993

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer·
rada a sessão.

(Levanta-se a ~essão à~ 18 horas e -~4 _niinutos:)

Ata da 1133 Sessão, em 9 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN·
TES OS S:RS. SENADORES:

52, inciso X da Constituição F~deral, cópia do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário
rt• 140.887-1.
O expediente será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (~ecisão terminativa).
à O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aluízio
Bezeua _ Álvaro P~checo _ Aureo Mello ~- Eello Parga _ Beni
Veras_ Carlos Patrocínio_ César Dias_ Chagas Rádrigues _Cid
Saboia de Caryalho __: Dario Pereira __: Eduài'do Suplicy _ Elcio
Álvares _ Epitácio Cafeteira _ Francisc_o R~ll~ffiõe:g _-:: Garibaldi
ORDEM DO DIA
Alves Filho _ Gerson Cé).ITlata ,.. Gilberto Miranda- . . :J1y.i_lherme
1:
Item
Pãlmeira _ Henriqu~ Almeida·_ Hydekel Fieitas ~ Irain-'Saraiya __
Vot~ção em turno- ú_~ico, âo Projeto de Resoluç_ão n~
Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho ..... Jo~g __ Çalmon _João
França_ Jonas Pinheiro _ Jo.saphat Marinho _ José Paulo l}isol _ 46; dé 1993 i apresentadO COmo conclusão_9-e parecer proferido
José Richa _ José Sarney _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães _ effi pkri'ãrío, sendo Relator o Sena9-or Bello ~arga, em substiLourival Baptista _ Luiz Alberto _olíverra-__ Magno Bacelar _ Luição à Comissão de Assuntos EconômicOs)', que autoriza
Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Marluce Pinto _ Mauro o Governo do Estado do Maranhão a contratar -Operação de
· Crédito junto à Financiadora ·de Estudos e Projetes- FINEP
Benevides _ Meira Filho_ Moisés Abrão _ N0ls ' Carneiro _Ney -,no valor de 19 bilhões, 776 milhões, 804 mil, 318 cruzeiros
MaranMo Pedro Simon _ Pedro Teixeira _· Rachid Saldanha e 53 centavos, para financiamentO do Projeto Programa de
Derzi _ Ro-;:,aldo Aragão_ Ronan Tito_ Ruy ·:acelar _ Valmir Consolidação do Sistema Rodoviário do Maranhão.
Campelo.
.,
,
,_ .
· ,,
- SObre à mesá', ·reqóúiinento que s·erá tido pelo Sr. 1~
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue>) -A lista de
É lido e aprovado o seguinte
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. S{.'ladores. Ha:vendo número regimental, declaro aberta a ses~ão.
REQUERIMENTO N• 568, DE 1993
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Nos
termos
do art. 315, combinado com a alínea ''b"
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
do a~~· 279 do RegimentO Interno,_ requeiro adiamentO da
1'1 Secretário.
-vOtaÇão do Pi'Ojetó de Resolução n<1 46, de 1993, a fim de
É lido o seguinte
que seja enacaminhado ao reexame da Comissão de AssuntOs
Económicos, no sentidO de que se esclareçam as dúvidas susci:
REQUERIMENTO N• 567, DE 1993
tadas em Plenário quando da discussão_da matéria, especial- -Requeremos, nos termos do art. 336, alínea c, do Regimente no que se refere ao ~CMS, em face da à Emenda
mento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n'1 44,
Constitucional n~ 3.
·
de 1993, de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos,
Sala das sessões, 9~junho de 1993.- Senador beUo
que dispõe, com base no art. 52, inciso V ~-VII, da ConstiPa!"ga.
- ·
tuição Federal, sobre as operações de· finanClãinento--ex-terno
com recursos orçamentários da União.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
a~requerimento, o Projeto de Resolução n" 46, de 1993 vai
Sala das Sessões, 8 de junho de 1993. -Sen. Elcio Alvares
à Comissão de Assuntos Econômicos para reexame.
•
- Sen. Irapuan Costa Júnior- Sen. CJd SàbQfa. de' Carvalho
- Sen. Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ,Item 2:
REDAÇÃO FINAL ,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento lido será votado após a Ordem do Oia, na forma do
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 7, DE 1993
art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
(Inclusão em Ordem do Dià: nos termos do
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
art. 281 do Regimento Interno).
dência comunica aos Srs. Senadores que recebeu do Presi9-ente
do Supremo Tribunal Federal o Ofício-n" S/57, de 1993, de
. Discussão, e·-m.-tuf"no único, da redaÇão final (of~re
og do corrente, encaminhando, para o_ fim preVisto no art.
etda pela Comissão diretora, em seu Parecer ii~- I72,
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É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 7,
de 1993 (n' 3.067, de 1992, na Casa de origem).
Cria cargos de Procurador do Trabalho de r Categoria e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São criados, no âmbito do Ministério Público·
do.Trabalho, oitenta e dois cargos de procurador do Trabalho
de 'Z' categoria, para atender à composição das Procuradorias
Regionais do Trabalho da P, 2"', 45 , SS, ~, lQ'I, 12s e l.SS Regiões
da Justiça do Trabalho, com sedes no Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Brasília, FlOríanópolis e Campinas, respectivamente.
Art. 29 Os cargos de Procurador do Trabalho de zs Categoria serão providos através de concurso público de provas
e títulos e serão distribuídos nas respectivas Procuradorias
Regionais, por ato do Procurador-Geral do Ministério Público
do Trabalho, de acordo com a neceSsidade do serviço.
Art. 39 São criados, no Quadro de Pessoal do Ministério Público do Trabalho, cem cargos da Categoria de Técnico
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01
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da Carreira de Apoio Técnico Adniinistrativo do Mínistério
Público da União- MPU, em conformidade com a Lei n~'
8.428, de 29 de maio de 1992, a serem providos por concursopúblico.
Art. 4q São criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Ministério Público do Trabalho, cargos em comissão
do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores- DAS,
.de acordo com o Anexo I desta lei, os quais serão preenchidos
mediante .designação do Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, na forma da lei.
Art. 5~ São criadas, no Quadro do Ministério Pl.Íblico
do Trabalho, as Funções Gratificadas e Gratificações pela
Representação de Gabinete constantes, respectivamente, do
Anexos II e III desta lei ..
Art. 6? O cargo de S_ecretário Regional, código
DAS-101.1, passa a ter o código DAS-101.2, na formà constante do Anexo IV desta lei.
Art. <?"' São transformados em cargos de Direção e Assessoramento Superiores, código DAS-101.1, as atuais Funções Gratificadas atribuídas aos Chefes de Seção, conforme
consta do Anexo IV desta lei.
Art. 8? Não poderão ser designados, a qualquer título.
para cargos em comissão da administração do Ministério Público do Trabalho, parentes consagüineos ou afins, ãté-0 teiceiro
grau, de Procuradores em atividade, ou aposentados a menos
de cinco anos, exceto se admitidos no quadro funcional mediante concurso Público.
Art. 9"' As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrãO- à contã. dos recursos orçamentários consignados ao
Ministério Público do Trabalho.
Art. 10. Esta lei entra em vigor· na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

de 1993), do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1993
(n 9 3.067/92, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que cria cargoS- de Procurador
do Trabalho de 2!' Categoria e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Ses. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.

Art.
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ANEXO

III

, de

Art.

de

de 1992

GRATIFICl\ÇÕES DE G1\BINE:l'E

ÇCliNriiW)E

cOOJ:oo

24

Oficial

27

Oficial

VALCR lJNJ.TM.:rO

III~

II

( *)

214.458,22
171.555,24

(*) valores-de junho de 1992, atualizáveis pelos niesmos íhdic~ de reajuSte

os Quadros do Ministério Público da União.
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ANEXO
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NÚMERO DE
CARGOS OU
FUNÇÕES

, de

da Lei nQ:

Art.

IV

de

l\Nl'ElUQ< .

Srrul\ÇiiO

síMBoLO

DENOMINAÇ/iO

NÚMERO DE
CARGOS Cl(J
FUNÇÕES

GIONALOOm
IlD Di\

SEÇÃO PROCESSUAL

01

DAS-101.1

01

sECRErARio REGIONAL

01

- Olefe

--Chefe

FG-3

FG-3

01

- OJ.efe

DAS-101.1

- Olefe

PROCURI\I:X:RIA REGICtiAL 00 TRABI<LHO DA lSA
RE-

01

SECRBI'ÁRIO REGIONAL- DAS-101.:

01

-Chefe

DIVI.sllo PROCESSUAL

FG-3

SEÇÃO DE APOIO AtMINISTRATI\10

01

DAS-10l •.

GIM

SEÇÃO PROCESSUAL

01

- Chefe
B -

GIM
SECRBI'ÁRIO REGIONAL

DAS-101.:

DIVISÃO DE APOIO ÂJ5MINISTRATIVO

B - PROCIJRl\!XlUA _Rl'-,
Gitlll\L 00 TAABI\LHO DA. 15A
RE-

01

DAS-101.:

DIVI.sllo PROCESSUAL

-

- Olefe

CÓDIGO

UI) DA, lA~

SEÇÃO DE APOlO- ArX-IINISTRATIVO

OL

DENCM!NAÇÃO

lA~

SECRErÂRIO REGIONAL

H)'JA

A - m>;llRl\IJCIUA. REGI(JI'I,@.L 00 TRABA...:

A - PlliJC!JRl\DClU RE-

01

de 1992

DAS-101.:

DIVI.sllo DE APOIO ADMINISTRATIVO

FG-3

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a matéria constanteda Ordem do Dia.
Passa-se à votação-do Requerimento n9 567/93, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n" 44,
de 1993.
A PresidênCia- eSclarece que não se trata de urgência urgentíssima, mas de urgência prevista na letra c do art. 336
do Regimento Interno.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de -s-eXta-feira
a seguinte

01

DAS-101.:

- Olefe

ORDEM DO DIA
-1-

OFÍCIO N• S/42, DE 1993
(Em regime de urgência nos_ termos
do art. 336, _c, do Regimento Interno.)
Ofício n~ S/42 de 1993, através do qual o_ Governo do
Estado de São Paulo solicita a retificação da Resolução n~
5, de 1993, que autori_zou aquele Estado a emitir e colocar
no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo. (Dependendo de Parecer.)

.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52 minutos.)
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(*)ATO DO PRESIDENTE

N• 314/93

~ _o Pr~si_~ente do Senado Federal, no uso d!sua competencta regtmental e regulamentar, em -confõfínrdade com a
delegaç~o ~e c'?mpetência que lhe foi Outorgada pelo Ato
da Comtssao Dtretora n~ 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o que constado Processo n"'0í94/93-7, resolv'e aposentar, voluntariamente, PAULINO FERRF.IRÃ DA FONSECA, ~a!rícula 0996, EspecialiSta em AdriünistraÇão Legíslativa/Tecmcas, Classe Especial,- Padrão I/M20, do Quadro de
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF
nos te~o~ do artigo~· inciso III, 3:tíneá"a", da Constituiçã~
da R~p~bhca Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, mctso III, alínea "a" e 192, inciso II, da Lei n<> 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
· ·
·

Senado Federal, 12de maio de 1993. -Humberto Lucena
-Pre-sidente do Senado Federal.
(•) Republicado por haver saíUo com incorreçõcs no DCN (Seç-.io U}, de 14,5-~3.

ATO DO PRESIDENTE
N• 350, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo artigo 6'.>, § 29 , da: Resolução n<:>
42, de 1993, resolve designar FRANCISCO DE ASSIS FREITAS PIRES DE SABÓIA, Analista de Indústria Gráfica Legislativa. Nível III, Padrão 31, dO Quadro de Pessoal do CE~
GRAF, para exercer a função comissionada di:: AS~ssor, Símbolo FC-7, do Quadro de Pessoal do Sen_ado Federal, a partir
de 1• de junho de 1993.
·
Senado Federal, 9 de junho de 1993. -Senador Humberto Lucena- Presidente.

Junh<'>de I993

ATO DO PRESIDENTE
N• 351, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretora n~ 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o que consta do Processo n<:> 009.646{93-Ü, resolve
alterar o Ato desta Presidência n• 211, de 1985, publicado
no DC~, Seçâo II, de 13-9-85, parãiifàfiter"aposentaâa, por
invalidez, a servidora CLAUDIA ADDA PASSERIN1 ocupante do cargo isolado de provimentO .efetivo de Di;e:tor,
na função comissionada FC-8, de Diretor da Subsecretaria
de Expediente, do Quadro Permanente do Senado Federal~
nos ter~os do arL 40, incisç _I, da ConstituiçãO da República
federativa do Brasil, combinaçlo coro os arts. õl, 186, inciSO
I, § 1•, e 193, todos da. Lei n' 8.112, de 1990, art. n· da
Resolução SF n• 87/89, e Resolução SF n' 42, de 1993, com
proventos integrais, a partir de 26 de maio _de 1993,_ observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 9 de junho de 1993. -Senador Huln~erto Lucena- Presidente do Senado FederaL
-

" ATON?~i.~l~~~:TE
__ o Pre_:s~dente do Senado Fed~ral, no uso de sua competência regtmental e regulamentar ~.em conformidade com a
delegaçã_o 9e ~~mpetência que lhe foi outorgada pelo A-to
da C?mtssao D1retora n~ 2, _<;}e 4 dr;:: abril de 1973, e tendo
em vtsta o que consta do Processo n<:> 001.386/9_3~0, ·resolVe
i:!lterar o Ato desta Presidência n~ 227, de, 1989, publicaU-::>
no DCN, Seção II, de 13-9~89, para manter apOsentado por
invalidez, o servidor FERIX ANTONIO ORRO An~lista
Leg_islativo,_Nível III, Padrão 45, do Quadro Perm~nente do
Senado Federal, ocupante do cargo de Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, Código FC-8, nos termos do art.
40, in~iso I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combt~ado com os arts. 67, 186, inciso I, § 1~. e 193, todos
da Lei n• 8.112, d~ 1990,art. 11 da Resolução SF n• 87,
de 1989, e Resoluçao SF n9 42, de 1993, com -proventos inte~
grais, .a partir_ d: 3 de março de 199:3~ observado o disposto
no arttgo 37, mctso XI, da Constituição Federal. Senado Federal, 9 de junho de.1993.- Senador Humberto Lucena -Presidente do Senado Federal.
·
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BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 114' SESSÃO, EM 11 DEJUNHO DE

Senado Federal pedido do Governo do Estado de São Pau-.
lo, para que seja autorizada àquela unidade federativa a
elevãr·o-montante de reemissão e-colocação no mercado,
!.l-ABERTURA
através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesou~
1.2-EXPEDIENTE
ro do Estado de São Paulo (LFT-SP), de 83% para 88%
1.2.1- Discursos do Expediente
das 64.273.995 LFTP, vencíveis em 15 de junho de 1993.
Discussão encerrada nos termos do Projeto de Resolução
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Agravamento da
n~ 47/93, apresentado como conclusão do parecer de plenásituação económico-financeira em virtude da crise das insti- rio favorável, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Maga~
tuições polítiCO-partidárias e eleitorais.
lliães e Beno Parga, ficil.ndo a -sua--vOtação adiada por falta
SENADOR. JARBAS PASSARINHO.- Atendid~_ quorum.
mento dos pleitos do Estado da Pará junto à Eletronorte.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Significativa
adesão do Banco do Nordeste do Brasil - BNB ___:_ ao
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
1993

Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria, durante
lançamento da campanha em Fortaleza.

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Reintegração
da ex-Ministra Lufza Erundina aos quadros do Partido do
Trabalhadores.
1.2.Z..:.... Comunicação da Presidência

-Recebimento do Telex n' 1.250193, do Supremo
Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte, ao julgar

a ação Direta de IncOnstitUcionalidade n~ -574~0/600, deferiu, por unanimidade, medida cautelar suspendendo a redação dada pelo art. 29 da Lei n• 8.216, de 8 de agosto
de 1991, ao art. 7' da Lei n' 3.765, de 4 de maio de 1960;
e no art. 38, a expressão: "o art 8' da Lei n' 3. 765, de
1960".
1.3- ORDEM DO DIA
Ofício "$" n• 42/93 (n• 93/968/93·, na origem),-do
Presidente do Banco_ Central do Brasil, encaminhando ao

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Enaltecimento
. às ativídades __ do Senac, Siesc, Sen-3.i e Sesi, ein fà'ce dos
bons serviços que prestam ao País, no campo do ensino
profissionàlizante e da assiStência social.
SENADOR MAGNO BACELAR- Cortes no Orçamento em estudo pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso e a inconstitucionalidade de cortes na verba da fonte
113, reJ-ativa ao Fundo Nacional de Educação, decretada
em portaria do Ministério da Fazenda. Campanha desmoralizadora ·contra o Co~gresso-Nacional e políticos._
. SENADOR ANTÓNIO MARIZ- O drama da seca
no Nordeste e as medidas insatisfatórias adotadas pelo Governo para o seu cómbate. Carência de uma política desenvolvimentista voltada para a justiça social.
SENAJ:)OR ELCIO ALVARES, como Líder- Prioridade prometida pelo Presidente Itamar Franco na libera~
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Ata·da 114a Sessão, em ll dejuri.hode 1993
~a

Sessão 'Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presi!Mncia dos Srs. Magno Bacelar e Bello P~rga.
'

As~ HORAS, ACHAM_,SE PRESENTI!s:os SRS. SENADOkES:
'

-,

' ' ' ,;:'-

'.

-·-·.1_

•'

.

J

I I

',',

-

.. ' ' ' •-

'

B.eÍlo P,;.gà _ É<Íu,arcÍo Suplicy _ Elcio Álv~s :_ ÍarbJ!s
Passa!inho .- Josaphat ·M~nho _ Jutahy Magalhães _ Magno
Bacelar_ Mauro B~n~v.iO~~.-_Pedro T~J~ei~ ~ Valmir C,ampelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelát)- A lista de presença acusa o comparecimento de 10 Srs~ Senadore_s, l:{av_endo
núm.ero regimental, declaro aberta a sesSão.
.
· Sob a proteção de DCiís, iniciamos_ tidsSos trabálhoS.
Há oradores inscritoS.
,
· Cohcedo a palavra_ ao nobre SenadOi Edua_rdO :su~piiCy.
(Pausa.)
··
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
·'
·
·
Concedo a palavra ao nobre Senadqr PedrO Teixeira:
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte
discurso.)~ Sr. Presideqte, Srs. Senador~, a minha atividade .
no· Senado vai completar oito meses, e O- centro de minhas
atenções tem girado em torno daquilo que já consumia mjnhas
leituras y 9bservações h~, pelo menos, uns treze anos: primeiro, a crise de todas no~s:,ts ins_:tiúi:ições,_ potadarn,_~nte a crise das institUições político:-partidárias e eleitorais e suas conseqüências sobre as grandes dificuldades que isto acarreta sobre _
o

-

'

-

..

'

''

'-.

..'

a_~6Iuçã6. ~~s· cÍ~m~ís;' ein ·~g~~49. iu:gfU',

' '-,

~

-·.·

'

aç~l$/ ~~ojiÔhÍ.içó-'

finanCeira -e· tnbrtet'á"!ià, _e~-sU:àS éa!IS3.S rehtõ~."e. p_Tóxii:t,:as. ·
· 'Tenios ciue, co'nSidefa'r o P_áíS,.COmO.·um.á grail,d~,eTnprésa:
a União, administrada pelos 'neS Pôde!es, '"independeiites '
e harrnônicos ent,re si", ,cp-piorm,e, diSPõe. o a~i. _;2~ Çl{l Çon,'sti~ .'
tuição.
Administrar com harmanla a· União.. tendo em vista o:
· valor-fim do bem comum;·é a missão dos Três Poderes,.cacia
qual, dentro de suas attibtüções. Ca~a 6Fgãq, 9a_d_a inStihii.Ção
se. compõe de homens; que se obrigam a· obedecer a seu esta-tuto normativo, visando realizar seUS--·valores-fii\S, ou ··seja,.
aquilo que lhes compete, por destínação.no.nnativa.. . . ,
. Isto en1 relação aos grandes org~n~smos instituéiop.ais _d.e.
cada um dos Três Poderes, como em relação a ca_da uq1a
das institui_çõe,s Jilenores que existe~.d~nt,ro do Estado. Assim
acontece com o Poder Legislativo, ou com cada um_a de _ sua~
Casas; assin:t, acontece com os partidos políticos.
· 'J:'qdqs_ sã_o. ~spéçi~ d_o gênero instituição, pois_ têm uma
definição coinum: "'HO:inens unidos, por um mesmo_ istatufo
normativo, que se obrigam, por me:io _dele, a realizar dete~
nados valores-fins". É est~ a cél~bJ:.~ 4e;finiÇão que consagrOu
a-Teoria das Instituições, de Hauriou.
- ···
E agora pergunto: no_ssas institUições Político-pártÍCÍl(riaso, que .-se - as cúpulas que as dirigem - vêm buscando
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Br-~Sil e do mundo e que escravízou a ~?~~~í.a- ~<?S países

pobres aos países ricos.
E assim que penso e é nisto que creio.
princípios democráticos~ ou vém buscando conquistar pri"vilé-- · ·
Perdoem~me os meus Pares, ainda em lua-de-mel com
gj.os para os donos dos partidos, para mantê-los sob sua direÇáo?
os primeiros passos dados na realização do plano e<7onômico
As leis e a conduta dessas plutocracias -dirigeiú.es,-·são_
do Ministro J.=ernando Henrique CardosO. Não creio. que v~_
elas. ou não são elas que levaram o nósso pa(s á este -es-rado. dar certo. Não .dará, apesar da euforl~ n9tiêiãd3.
-_ _
É preciso indagar e verificar sobre quem é que anda
·de coisas, que se chama crise político-partidária, que está
cbnduzindo o País à ingovernabilid~çi~ •. propiciã.da pela fabrieufórico
cação da crise político-financeira.
Para grandes males, grandes remédios! Xarope não .cura
câncer. Itamar falou claro que sua intuição lhe indicava outros
Quenl.'é'qtie--fez,.desde longa data, e está fazendo esta
caminhos. Eliseu e seus aliados não quiseram Obedecer-lhe.legislação?
'
É o Congresso. Somos nós: As lideranças, com os meios
Veio Fernando Henrique, e montai-!lm ~ grahde espetáculo
que lhe está permitindo fingir que está seguíndo as trilhas
':lormativos de que dispomos, nóS, a 1mensa niàioria de Contraçadas a seu antecessor, mas o Ministro est*.procedendp_
g~essista:;, que \l;amQS.sendo conduzidos omissivamente, a esse
estado de çoj~_as.. Som.os .. por isso .culpados e seremos respónSa-- exatamente como quer o siStema: "banho-ma ria" e-".empurrar
com a barriga", enquanto for possível. Depois ... será outra
bilizados por aqueles que aqui representamos, cOmo· 'aliás já
história.
o ·estamO~ ~érj~o:.
Essa máquina de .fazer n-ormaS" os partrdoS Po"lfti'cos
Óu~ro que fiqúe escrito em ~os~os Á~ais: esta Crise. não
dirigentes e. dirigidos omissivos --$ãp os ê"andes culpados
será domada com·o xarope do Ministro Fernando Henrique.
_E então?
- do estado de coisas a que o Brasil chegou.
_
Em Piin:t~ii'íssimo _l_ugi:tr, porque temos feito- nõnnas -ql!e.
· BaSüt:examinar-a furido o- discurso do Sr. Ministro da
estão aí para todOs verem, para ma~ter privilégiÇ)s~ Õu seja,
Agri_Cultura, no dia de sua posse;-para ~e enxergar a ehbnni-.
·
para institucionalizar a crise.
dade_ da crise que vivemos, suas Ca_uSás' _remotaS, pióxírilas.
EstãO _t}fOCuràildci vencer -crise, procurando fazer refore suas-conseqüêriciis~
mas nonriatTvas: Só isto é-o suficiente para demonstrar que
Mas este é um problema para ser tratado em outro disminhas afirmações são verdadeiras.
curso .
_Aq~i, quero afirmar que sou um_h_o_~e:m -de partido. Luto
. ~i,ngH~JP. . qo.n~guJx:_á modificar nada, fazer- refolmas nepeJa fíde!idade partidária institucionalizada. mas, enquanto
cessárias, enquanto as cúpulas dirigentes, tanto quanto nós
os dirigidos omissivos não res-()lvermos, ou não nos dispusemos
ela não vier, obedecerei às diretrizes legitimamente estabelea ter vontade política pa_r~ re.mover ,t9do ess~ ,ep.tqlho ppnpa-:; . ~d~s por meu partido.. sempre que isso .não ofender a princípios_.
·'
tivo que aí está construtdo pelo Governo-, ou seja,_ pelo Poder
ExeCutivo de mãos dadas com o Congressó Nacional, através
Então quero, daqui desta tribuna, concitar a meus pares
da história.
-àqueles-que não são oposição a qualquer preço, mesmo
Isso é verdade ou devo também eu me omitir, pelo silênque_ isso constitua um grande mal para o Pafs - para que
cio, e assim fazer coro com esse estado de coisas, para possi·
abtamos um grande crédito de confiança ao Presidente Itamar.
· bilitar a perenização da grande crise institucional em que viveMas peçamos a Sua Excelência - já fiz iSso uma vez desta
mos, p;;tr:a o bem de quem fabricou e- está fabricando este
tri.buna -:-_que entregue toda a condução_da política econômi~
sistem~. os donos dos partidos polítiCo$ e o siStema financeirO?
cc-financeira, no sentido de domar a inflação, a seu Ministro
QUero-aqui chamar"" a átenÇão·, pllra iodos bs meUSPai:'es, · ·da Fazenda, pedindo a ele que continue a costurá-la dç co:rp.um
de ·que existe uma ghhlde· realidade, que precisa Ser otra_O:sforacorqç com- Os grandes empresários ~· ÇoiD. a classe política.
mad"a, ou· nenhuma grande refonna será feita. ExiSte- entre
Que vá o Sr: Ministro conversando com eles e com _os banquei-·
nóS, Congréssistasd, u-ma grande maioria calada, em todos os
ros, pedindo-lhes que· abaixem os juros~ e aos e!Jlp-resál"ios
partidos, e por isso a chamei de maioria Omissa, qué precisa
que vendam seus produtos por preços mais baratos. Com
acordar e vigiar, para que essa pequena minoria interessada
os comerciantes, que não remarquem: para dnla st.Ías mercaem manter os privilégios já riormatizados, ou seja;jã iriS_titUCiodorias. tendo em vista a lei do mercado, __ o grande cqntrolador
nalizados, não perenize os. já conseguidos, na área que fabridos preç_o_s da econOmia liDerai, já que_ a norma, como estão
cou a crise político-partidária e que sustenta e pereniza a
dizendO, é "conversa", é "entendimento".
crise do Sistema Financeiro Nacional.
Supliquemos ao &,enhor Presidente da _República que deixe isso inteiramente com seu Ministro--da Fazenda, e espereTodos gritam pór reformas. Reformas de quê? De normas
_·
.. _· ·mos o que irá acOntecer. .
conseguidas pelos privilegiados, através dos anos, para servir
O Presidente ficaria coin seu teinpo todo para buscar
a seus privilégios. Eles lutam e continuarão lutando para que
um lugar na História, como o maior estadista do século, ded.itudo continue como está, ou para que seus privilégios continuem ·crescendo.
cando~se, em regime de urgência urgentíssima, às refoi-mas
dos sistemas dos partidos políticos e eleitoral, que estão sendo
Isso é uma demonstração da evidência de tudo o que
venho dizendo. São as normas, por eles fabricadas,_ que estão
buscadas tanto pelo Po_der Executivo qllã.nto pelas duas Casas
do Congresso, mas pór vias diversas.
em coi:ttradição com sua· própria definição, porqúei estãO viSanHá vários_ projetos tramitando nas duas Casas. Por sua
do realizar desvalores: a ·ditadura dos partidos e esse sistema
vez, o Sr.. Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, já encarregou·
-capitalista cruel, fabricado pela mitologia do neoliberalismo,
com seus mitos. donde se destacam a lei de mercado, a instituduas comissões, de alto nível, de estudá-los todos, e de oferecer_ sugestõ_es, naturalrDente em busca de uma solução de con- _
cionalízação da usura etc., filhos· diletos do sistema financeiro
senso.
internacional, que fabricou a impagável dívida externa do
normas de conduta, etc ... ) visando realizar os grandes
~
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Hoj~ essas sugestões passaram para as nlãos ôe outra
comissão altamente capacitada, composta de cientistas políticos~ que elaboraram um- anteprojeto de lei, em procura de
uma solução de consenso entre os projetas do Poder Executivo
c os do Poder Legislativo._Seu Relator foi o Professor e Su_bprocurador da República Fávila Ribeiro, de todos conhecido,
há muitos anos, por seus conhecimentos de Direito Público
e, especialmente, de Direito EleitoraL
Esse antepro-jeto já-e~tá-, ao que-fui informado, em mãos
do Sr. Ministro da Justiça, Maurício Corrt'!a.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ ine pernlite Uni aparte,
~ ·
·· - ' · ' ·
Senador Pedro Teixeirà.?-: '

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muitó prazer, Senador
Mauro BeneVides.
O Sr. Mauro Benevides --Senador Pedro Teixeira, desejo
realmente levar a V. Ex~ o meu testemunho daquilo que os
círculos jurídicos do País reconhecem, que é a indiscutível
competência do Professor Fávila Ribeiro, da_ Univers_idade
Federal do cearã e-illtegrânte do Minístérío PúblicC>'da União,
e a sua comprovada condição de autoridade em Dire'.ito.Eleitoral. Durahte longo tem'po~ ·o Dr_ Fávila Ribeiro exerceu no
meu Estado a chefia da Procuradoria RegiOfial Eleitoral:emitindo importantes pareceres e·, conseqüerltemente, se identificando cOm a realidade político-eleitoral do País. Tenho absoluta ·certeza de_que esse anteprojeto do Código Eleitoral,
ao ser examinado pelo Congresso Nacional, haverá _de ter
aqui um trâmite célere, como todos nós desejamos, disciplinando, portanto, o· antigO' Código, que 'diüf em·\rigór desde
1965, riO G6véifio CâSielfo Branco. Desta-que-se cfüe'a-reforma
eleitoral, preconizada-pelo primeiro goVei"no i'eVoluciOná_rio,
previa três documentos-báSicos: o _Código EleitOraC, ~·i.éi
Orgânica dos Partidos e a Lei de Inelegibilidade. E o Código
Eleitoral, que era o Hcarro-chefe" dessa· reforma_ procedida
pelo Governo Cástello Branco, necessita realmente ajustar-se
às novas concepções do DirCito Eleitoral brasileiro. Portanto,
estou certo de que o trabalho do Professor_ Fávila Ribeiro
reflelê ..eS-te novo moinento que estamos enfrentando_. E, desejo
mesmo que Câirtarâ é Senado se disponham- a examinar o
novo CÓdigo e torná-ló vigOrante no· menor espaçO de tempO
possível.
·'
·
'
O .SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço o aparte de V.
O que vem Comprovar realmente o que nós estamos sustentando. Há uma comissão de alto nível estudando o_Código
Eleitoral e as rdOi'iiias políticas, comandada por esse_ grande
jurista e Subprocurador da República FáVITa Ribeiro, uma
das outras grandes bom·as que o Ceará_nos ·manda para a
Cápltal, sOmando com os-Senadores Valmir Campelo e Mauro
Benevides.
E é por issO que: estariiõs _sustentando: existe a Comissã'o:
O ante-projeto já está ·aí, pronto, nas ffiãos do Ministro da
Justiça, Maurício Corrêa, C:nquanto aqui -tramitam- õuttos-projetos paralelos. Vamos· chegar na frente do Executivo, ou
o Executivo vaí chegar na nossa frente, ·ou vai vetar, quando
venho propugnando a necessidade de se formar uma Comissão
Mista, urgente, para se disciplinar essa matéria, já que existem
subsídios da maior vali3.
-~O
0 Ministro da Justiça, ninguém melhor do que ele para
lutar junto do Senhor Presidente da República, para que encabece e dirija uma batalha junto às duas Casas do Congresso
Nacional, para realizar a grande reforma transcendental de
que tanto o BraSil precisa.
Ex~,

--.--
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Transcendental, como condição de possibilidade de executar as Outras tefprmas, e, portanto, -ae governabilidade do
País.
É bem verdade que o princípio democrático exige que
os_ partidos tenham o direito de se organizarem livr~mente.
É isso que está definido no art. 17 da Constituição Federal,
embora com uma redação não muito feliz:
Mas é_ preciso levar em conta_. como muito bem o disse
o Ministro Paulo Brossard, há meses, em uma entrevista publi-cada na Folha de S. Paulo, se não me engano, que antes
de ser "criado" o partido, é necessário que_haja uma corrente
de pensamento, sobre a qual ele "formalize sua criação",
A Constituição exige _que essa corrente, para se transformar
em partido, tenha caráter nacional.
Não podemos criar partido político em cima de um nada.
Um dono de uma fábrica não pode criar um partido mandando
seu advogado_ forma~iz~r os papéis necessários para isto, e
mandar 101 (cento e um) de seus operários subscreverem
a ata de sua fundação. Não é este o sentidoda norma constituciónãL - - ------- - --- Quantos Partidos são, _em realidade, Partidos, dentre estes _que existem entre nós'? Quantos desses Partidos_são verda~
deiras instituições políticas no Brasil? InstituiÇões_, entendidas
dentro do enfoque da defmição de Hauriou: "Homens unidos
cjtie se obrigam, dentro de um estatuto normativo, a realizar
- - determinados valores políticos". QuantOs?
Não foram dadas as devidas atenções à interpretação da
norma constitucional, aõ-Se_u sentido, ao seu espírito. O resultado foi a pulverização dos verdadeiros partidos, pela possibilida~e que se criou do entra-e-sai 'de partido por qualquer
motiyQ de somenos, o que não aconteceria. se só houv.esse
partidos "importantes", no dizer do grande_ Sáenz Pefia, ou
sej~, partidos correspOndenteS a "correntes de pensamento~>
de caráter nacional.
Por isso, venho afirmando que grande parte doS n-áOicos
e das legendas de aluguel não têm condíções de continuar
com seus registras no Tribunal Superior Eleitoral. Foram to--dos registrados sem atenção às exigência-s -constitUcionais e-,
portanto, como diria Rui Barbosa, "não existem juridicamente". De cónseqüência, o_s ·que foram eleitos por eles podem,
perfeitíssimamente, ter seus registros~-cas~fados, COmo aconteceu no passado com o Senador Carlos Prestes e todos os
candidatos do Partido Comunista de então.
É tempo de buscar-se- uma solução urgentíssirria p·arã --o 0
Governo do Presidente ltamar Franco, como também para
os Governos futuros. Se -o Senhor Itamar Franc<Y fizef eSsa
reforma política, Sua ExcelênCia pas-sará à História coiriõ o-ma:iOr- estadista brasileiro do século sobre este aspecto, por
ter completado a grande obra da Revolução de 30.
·
Envio daqui a minha mensagem ao -Ministro da Justiça,
Sr. Maurício Corrêa, pedindo a S~ Ex~ que tome· em sUas
mãos a bandeira que é_ sua. Concite o Senhor Presidente da
República a convocar. com independência, mas Com ha.Tmo;.
nia, as Lideranças do Congresso para, em regime de urgência
urgentíssima, construírem a grande reforma instltUcíónal. No
final, poderão dizer como Horácio: "Construí uma obra mais
perene que o bronze".
-- Se o Senhor Itamar não aproveitar esta oportunidade,
seu Governo passará sem que tenha feitO n3da de importánte.
Os banqueiros não permitirão que o_ Ministro Fernando
Henrique Cardoso faça absolutamente nada dentro do desejado pelo plano do Presidente Itamar.
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Eles têm o poder nas mãos. Napoleão já afirmava que
"ninguém vence os banqueiros". Ferdinançl Lassai e definia
a Constituição como- -~·a soma dos fatores reais do poder"
e, entre esses fatores. apontava os banqueiros. E hojr: eles
cresceram muito e estão crescendo cada vez mais. Não abrirão
mão de se_~s juro~ altos nem querem que baixe a inflação.
QUereni mais, muito mais: querem- vejam bem- privatizar
o Banco do Brasil, para comprarem as suas açóes. -ouerem
um Banco Central independente do Governo, mas naturalmente governado por eles, para que tenham também em suas
mãos o poder emissor. Já falam nisso, no Congresso, com
a maior falta ·de cerimônia! ·
Por isso é que eles também trabalham para que o sistema
partidáriO seja fraCo, bem fraco,_-e _o gdvei'fiólngõ-vernável.
Qu_c reforma se_-conseguirá, neste COngresso, se primeiro
não se fizer a gralidc reforlnã do sistema partidário, com
partidos verdadeiramente -democráticos, extirpada que seja
a ditadura no seu âmbito interno, e que propicie ao-Governo
uma maioria fOrte-e que venere Oprincípio da fidelidade partidária?
Antes de terminar, quero daqui enviar minhas efusivas
homenagens ao Sr. Ministro da Agricultura, por seu discurso
e pela coragem com que enfrentou o problema dos bancos
com referência à agricultura. Esse tema será objeto de meu
próximo discurso.
Tentarei, por Outras vias, lCvar os apelos aqui-feitos ao
Sr. Ministro da Justiça e ao Senhor Presidente da República.
Era o que cu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Antônio Mafiz. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

o sR. JARBASPASSAiúNiió (PDS- PA Pro~~ncia
0

•

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esteve em audiência com o Ministro de Minas
e ·Energia uma delegação paraensc da qual participavam o
Presidente da Federação das Indústrias do EsJado do Pará
e o Prefeito de Paragominas. --Isso me leva, mais _uma vez, a falar sobre o problema
da Eletronorte. A Usina de Tucuruí é a-mafor Usina nacio-nal,
a maior usina brasileira. Parece-me que está seTazendo, -em
relação ao Tocantins, a renovação do "suplício de Tântalo".
Enquanto a nossa geração d_~ _energia -é tão extraordinária
que hoje, felizmente, fãz ietornar para o Nordeste aquela
energia que o Nordeste nos deu durante o período em que
o Pará não tinha essa geração; a 80 e a 100 km da usina,
no próprio rio Tocantins, os municípios permánecem- Sem-életricidade primária transmitida pela usina. São pontos de luz
de natureza ténnica:_ em Baião, Mocanjuba, Cametá.
·
Fica difícil, Sr. Presidente que nos preside hofe, V. EXl'
que é um ilustre representante do Maranhão nesta Cãsa, para
o Prefeito, panro povo do rio Tocantins; qui ficii-à jusante
da usina, compreender que não tem eletricidade quando a
30, 40 e 80 km, a eletricidade está sendo_ gerada até para
mandar para o Nordeste brasileit:o. Esse é um pleito que
não só os prefe"itos niãs também todas as comunidades têm
feito.
Na reunião que houve semana passada - não seí qual
foi o compromisso que o .Ministro Paulino Cícero assumiu,
se já se direcionou no sentido de levar a ponta de linha da
geração de Tucuruí, que já está na antiga Estrada d-e Ferro
Bragantina, chamada Estrada de Ferro de Bragança, até Santa
Maria, a 1OOkm de Belém, e de Santa Maria para Paragominas.
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Este último município surgiu quando fui Governador.
Dizia-se, até com certo tom de pilhéria, que o Pará tinha
entrado com as terras, Minas, com os bois_ e Goiás,~ com a
inteligência, porque _este último Estado_dominava .s:otnpletamente a área, a tal ponto que tive de pedir um .espaçozinho
para poder montar a prefeitura. Então, Parag_ominas surgiu
agora como Om grande empório pecuáriO no Pará e também
não tem luz.
O Governo do Estado -do Pará, o Governador Jáder Bar:
balho, assume o compromisso de fazer a ligação de Santa
Ma't:ia com Paragorninas; desde que a Eletronorte faça a ligaçãcr do porttO de linha que vai pelo menos até Castanhal a
Santa Maria. É um pequeno trecho, Sr. PreSidente, e não
seria valor de causar inveja a ninguém. Creio-, porém-, que
não há força política para fazer com que a Usina de-Tticunii
permita, através da Eletronorte. essaJigaç_ão. Mas ~um pleito
justo, absolutamente justo de queffi vê: quase no seu horizonte
visual, a grande_ Usina Hidrelétrica de Tucuruí e não sente
os_ benefícios da geração de energia para o seu tnuhicípio.
, , ' q ãpelo que faÇO aqui ao M~~~s~ro Pall~ino Cíce:r:o_ ~ no
~e_ntido de que S. EX" i"nclua. nas_suas pfioridade_s, essas pequenas d~spesas. São_ muito pequenaS cOmpa-radas com o que
existe no volume do Ministério de -Minas e Eriergi~~ maS têll)
u_m grande efeito eil1 favor do po_vo como tal. _E, mais ajuda:
peço que_ o Senador Fern~ndo 1-fen.riqi.te Cardoso, hoje nosso
ilUstre -Ministio da F~.únda, não faça incidir, so_bre essas ligações prioritárias, os cortes que s_. Ex~ deve anunciar na ~egunda-feira.
- O Ministro Fernando Henrique Cardoso pedm ao patronato paulista que esquecesse aquilo: ciue S, ExA escre'(eu no
'passado: De_ maneira· que prefiro açrePitar agora naquilo que
~~reve no presente. E, no presente, espero que o nobre Minis~
tro atenda ao pleitõ-_d~ Pará.
·

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE . Pronuncia

o S~guinte d~scurso. $em revisão do ç:nador.) -Sr. :Presidente,
Srs. senadores,_ ao admitir que "o Brasil precisa criar a 'cbi"rente da cidadania capaz de vencei- a-miséria e -o" egoísmo
que n-os toma o coração", um purihado 'de nordestinOS~ r:eU_nídos segUnda-feira, em Fortaleza, lançou os primeiroS eloS-dessa corrente em território cearense. O ato,- que- corltbU com
a presença do sociólogo Herbert de Souza. o Betinho, obteve
grande repercussão na opinião púl5liCa- locaf, assfnalando a
adesão dos funcionários do Banco do Nor9-e~te do Brasil S.A.
ad Plailo Nacional de Combate à fom~ e à miséria.
A solenidade contou com a participação, t~mbê::m_, _de.
representantes dos Ministérios da FaZenda e do Traball).o,
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA),
dos Governos dos Estados nordestinos., da FAE, do Incra,
representação de trabalhadores e da Sudene, demais órgãos
federais que operam na região, Prefeituras Municipais, dentre
outros organismos não goverQ-amentais.
--- -As estatísticas sobre os miseráveis levantadas pelo IPEA
- 32 milhões de indigentes no País -,- assustam brasileiros
d_~_ todos os quadrantes pela sua amplitude e conseqüências.
Na realidade, o País vive momentos delicados que tanto pod~ITI levá-lo a uma reversão total desse quadro, como a um
desastre irremediável_ em termos so:ciais_. Por isso mesmo. torna-se essencial a adesão de todas as instituições OficiaiS_ e
privadas ao Plano de Combate à Fome e à Miséria. Como
afirmou Betinho, durante o evento em Fortaleza, "ou muda-
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a merenda escolar. O Presidente da FAE, Iveraldo Lucena,
mos o rumo desse processo ou não teremos mais País para
disse que ·esse convênio deverá minimizar o índice de re_p_roviver".
Pelo caráter endêmico- da indigência- em-~seu- tel'tit6iio·,- vação dos alunos do ensino fundamental e adequar a merenda
aoS costume-s regionais. -o movimento no Norde:ite tem que ser necessariamente maior
0 Presidente do BNB, João Alves de Melo, condamou,
do que no País- inteiro·. Com 54% _do total dos indi_gentes
na ocasião, tóaos- políticos, empresários e a soçiedade . e 70% da indigência rlirtll localizados na região, as medi~as
a engajarem-se na luta para retirar do estágio de pobreza
ali têm que ser agressivas, atinglifdo o campo, as pequenas
absoluta milhares de nordestinos.
cidades c as áreas metropolitanas, porque, na verdade, a indiEngajados no Plano de Combate à Fome e à Miséria,
gência hoje é nacional, ninguém escapá desse problema: nem
o Norte, nem o Sul ou S_tideste.
_ ___
_
_ os funcionários do BNB preparam-se para ·desencadear iniciativas como:·
Srs. Senadores o evento de Fortalçla, sob o patrocíniO
do Banco do Nordeste e de seus funcionáfíos:·nãO se liriütou
. _--:-criaçãO d~_- V, ma F·urídâÇãO' dÓs FuD.clõriáriOs do
ao discurso vazio e sem conseqüênCia: Tampouco enfeixa asBNB, direcionada para- capacitação e orienlação do
pectos _meramente assistencialistas_ ou de-_caiá_ter-·man~rópico.
mercado de trã.balbo, além de outras ações;
Pelo contrário, -durantt:: a própria solenidade, presidida por
-articulação de uma canlj)ariha eniergen<:1al, enBetinho, foram lançadas algumas iníCYaTiVas_- relevantes para
volvendo funcio_n~rios_e dirigentes_ do banço, Associacombater a fome e a miséria na rCgiãO. · --·-- -----· ·
ção-dos Funcioriáriõ:s_ao BNB·; clientes e'Org~nizações
Dentre as várias inkiativas, âestaca.:se o Progr~ma 'Pern,ão-gover~ânl.en-tâl.s, Para socorro aos misei-áve}s, prin-manente de Fomento à Geração de Emprego e Renda, ciue
cipalmente os que têm domicílios em cídades çle pequeestá sendo implementado pelo Banco do Nordeste ·e-m regime
no porte;
_
de parceria coro_ governOs, prefeituras e entidades da socie-- -criação de çC?mitês de ~id~Qru,lia_c!en_tro º-º-f~at)_O _
dade civ:il, mobilizando recursos equivalentes a US$ 15_0 mide Conibate à-Fome e _à Miséria;
. --~ ---·
lhões, dos quais um terç9 prometido pelo GOVerno Federal
-- ....:.:.. participaçãO emergencial no projeto ·com donaainda no final do ano passado, quando assumi; em caráter
tivos (dinh~ii"o, gêneros alimentícios, tickets refei_ção
de interinidade, a Presidência da República, mas até o moe roupas) para distribuição entre as famílias _carentes;
mento não liberado.
-:-participação como voluntários cm projetes de.
Essa iniciativa ·contempla, basicamente, duas vertentes
educação, saúde e de produção;
básicas. A primeira é a_ ação creditícia destinada ~ fomentar
-cessão <;las instalações dos BNB - clu~es para
os setores produtivos, tend-o como fonte os recursos do fNE
reuniões e eVentoS que se liguem a ·ações pertinentes
-Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. A,
ao ProjetO;
segunda voÚa-se para a aPlicação de- recursos não~r,eembol
-oferecimento de consulto ria voluntária a pequesáveis-em atividades de_ çapadtaçâõ de produtores rurais e
nos iiegOcios na região; - - -- -- -: -microernpresários, acompanhamento de assistência téCqita é
-criação de programa de agentes- do desenvolpequ_enos investimentos ,em infra-estrutura_ pródutiva nas covimento rural, a ser exec.utado mediante _y_is:itas .a pemunidades interioranas.
.
quenos produtores para informar as possibilídades da
O Programa prevê a criação_ de 250- mil novos empregos
melhoria de suas explorações agropecuárias, seu acesso
na regíão, no ano de J993,- contemplando seis pontos prin_
e aos canais- de comerciali~ação;
·
·
cipais:
_ , _ _
-formação _,de associações e:_ çooperati vas;
I.....,.. apoio ao Cooperativisnio- e _ao_:_fusoçiativismo em
,...,... instalação de unidades móveis da Caixa -de -Asgeral;
sistência dos Funcionários do BNB para atendim~nto
II- apoiei à~ peq-ucna:·n:groindústria do Nordeste;
médico-odontológico às comunidades ca_rentes, uma
III- fomento à pequena e à ·micrdempi"esa industrial
vez por semana;
e artesanal;
-articulação, junto aos parlamentares da região;
IV- utilização--das bacias hidrográficas dos açudes púna bus.ca de apoio às ações do Pla.no de Combate à
blicos;
Fome e à Miséria.
V- estratégia de _ufilização _dos rjos. perenes e perenizados no Polígono da Seca; e
_
__
Sr-. -Presidente, Srs. Senadores,_ o -q_uadro que_ Herb_er~
VI- acesso das famtlias cni situação de pobreza ·absoluta
de Souza e seus companheirOs de cruzada encontraram no
ao processo produtivo_
. -- - - --- Nordeste não é dos mais estimulantes, em que pesem os esforInsere-se, igualmente, nesse enfoque do combati! à fome
ços regionaís-pãrã. ·supe-ra:r as dificuldades.
e à miSéria, a assinatura d_e dois convênios com vistas a melhoOcupando cerca de 20% do Pai~_ e detençlo ~ai~_dé 30~~
rar a situação em que vivem muitoS nordestinos.
da população brasileira, o Nordes_te.abr_iga mais da !Jle~~de
0- primeiro, ·assinado entre o BNB _e: o ~ocra, envolv~
dos miseráveis do Brasil, constitL.Jmdo~s~_ como o espaço de
recursos da ordem de Cr$ 20 bilhões e objetiva capacitar
maior dimensão da pobreza nacional. O mapa da fome do
pequenos produtores rurais via ·desenvolvimento de coopeBrasil revela que no Nordeste estão localizados 17,3 mílliQe?-.
rativas e associações._ O IriCra_ aútiõéióU:q_mr; -de agora em
de indigentes, cerca de 54;6% do total_ existentes no País. ; . _ _
diante, 45% de todos os programas de assentamento e reforma
A distribuição de indigência, no espaço rural e urbano,
., . . ...__ ..
agrária serão destinados_ ao Nordeste.
__QJ.OStra ·o seguirite: nas áreas metropolitanas e urbanas não
O Segundo convênio foi firmado entre ·a Fundação de
metropolitanas encontram-se 7,1 milhões de nordestinos
Assistência ao Estudante (FAE)_, Secretarla_Nac;ip!lal de Irri(41 ,3% do total) enquanto na zona rural, abrigam-se cerca
gação e BNB. O Banco do Nordeste in~ntiva a produção
de 10,1% milhões de indigentes (58,7% do total) e 24% da
de alimentos básicos, através de financiãinento, desde qu~
população nordestina em 1990.
as prefeituras se- corri prometam a comprar- a -produção para
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Outros indicadores sociais revelam o perfil profundamenw

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,

te injusto e desurnario da sociedade nordestina. É o caso,
por exemplo, da esperança de vida (12 anos x_nenor que a
do Sul), mortalidade infantil (52 óbitos por !.()()()~habitantes
contra 32 em São Paulo) e escolaridades (42,6% dos nordestinos na faixa etária acima de 5 anos são analfabetos).

_nobre Senador Eduardo Supllcy, que, desde o primeiro momento do lançamento desta campanha, a ela emprestou o
prestígio do seu apoio e solidariedade~ comparecendo inclusive
à solenidade que marcuu o início das atividades do Conselho
de Segurança Alimentar, realizada há cerca de 60 dias, no

As causas e conseqüências da foiQ.e e da miséria no Nor-

Palácio do Planalto.
A iniciativa da Banco do Nordeste, integrando, portanto,
o combate â fome e à miséria, dentro de um esforço que

deste já foram objeto de detida reflexão no seio da comunidade regional. Difícil tem sido imj)Ienlentar políticas e programas capazes de erradicar 011 atenuar o sofrimento de parcela
preponderante da população.
A fatores como a qualidade do solo, a freqüência das
secas e a questão da posse da terra, somam-se as deformações
do sistema de comercialização agrícola, o modelo de crescimento adotado e as programações discriminatórias_ concebidas
e postas em prática pelo Govern-o Federal.
· As políticaS macrOeconômicas sucessiv~m_ente adotadas
por Brasfiia nas áreas inonetária, fiscaf e de comérCiõ exterior,
destinadas a estabilizar a economia brasileira, têm coritribuído
para a formação dos imensos bolsões de pobreza: Oa região.
De fato, a equivocada estratégia de se cop:tbater a inflação
com recessão penaliza principalmente as áreas mais pobres
e os segmentos mais vulneráveis da população; que sucumbem
ante o des_emprcgo e a alta generalizada dos preços. Indiscutivelmentt'", essas políticas de estabilização têm contribuído para
a persjstência agravamento da miséria e da fome no País,
e no Nordeste, em particular. O Estado, a quem caberia acionar mecanismos compensatórios visiri.do a corrigir as distorções, acabou contribuindo para ampliá-las.
O resUltado diss_o_ tudo é a fóme e a miSéria, a ·c3mpear
na região.• com todo um imens<? rosário ~e conseqüências
para o homem e para o próprio Estado brasileiro, e o comprometimento irremediável do futuro de grande contingente de

e

nor&~stinos.

O Congresso Nacional não pode, pois, manter-se indiferente a essa nova cruzada redentora a que se propõe o Governo
Itamar Franco.
Daí merecer o regiStrO desta tribuna o evento patrocinado
pelo BNB, com os nossos aplausos à louvável iniciativa do
Presidente João Alves de Melo, cuja visão dos problemas
naciQnais fê-lo merecer o apoiO ifrestrito dos funcionários
daquéle estabelecimento oficial de crédito,_ bem assim das
lideranças políticas, empresariais e comunitárias, solidárias
com a oportuna campanha, de extraordinária- repercussão em
todo o País.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V.
nobre Senador Mauro Benevides?

Ex~

um aparte,

O SR, MAURO BENEVIDES -Pois não, ouço o aparte
do nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy -V. Ex~, além de traçar um
quadro da :tniséria i:to Nordeste brasileiro, avalia como muito
importante· a iniciativa de Herbert de Souza e dos comitês
de cidadania contra a miséria e a fome no Brasil. É importante
mesmo que sejam incentivadas todas as iniciativas nesta direção. E seria importante que houvesse um estímulo à criatividade de todos os segmentos da sociedade para combaterem,
esta que deve ser a prioridade maior dos brasileiros. Importante será se o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento avaliarem como primeira prioridade também, em termos do Orçament9 da União, a combinação do combate ã
inflação com o combate ã fome e à miséria. Muito obrigado.

vem sendo desencadeado por aquele estabelecimento de crédito oficial, sobretu-do para garantíro fOmento, a geração de
emprego e· renda, acredito que tudo isso motivou a comunidade cearense para uma: integração- a e-ssa: cruzada, que passa
a contar, desde s_egunda-feira, com a adesão integral de todo
o corpo de servidores do Banco do Nordeste.
Na última quarta-feira, dizia-me o Dr. João Alves de
Melo que teria sido surpreendente o gesto de solidariedade
dos funcionários, fazendo a entrega dos tickets refeição e de
outras modalidades de participação nesses acontecimentos
que, acredito, deverá realmente sensibilizar~ motivar e empolgar _todos os s_egmentos. não apenas da sociedade nordestina
mas de todo o povo brasileiro.
O Sr. Valmir Campelo- Pei"míte-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex', com muito
prazer.
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Mauro BerrevideS, não poderia deixar de parabenizar V. Ex~ por trazer
ao plenário esse tema tão importante para todos nós, como
também não poderia deixar de manifestar o meu- apoiO e
dar os meus parabéns ao Banco do Nordeste por esse ato,
que diz respeito não só a Fortaleza, mas a todo o Nordeste~
E realmente motivo de muito orgulh_o para todos nós, ·pordestinos·, que conhecemos bem a regiãO; que conhecemos-a: situação caótica em que se encontra todo o Nordeste, mas também
para todos nós, brasileiros. que temos que nos unir em busca
de soluções, como as que o Betinho vem tentando introduzir
para, pelo menos, amenizar o problema da fome no Brasil.
Quero parabenizar os funcionários do Banco do Nordeste,
na pessoa de V. Er que, com muita dignidade, representa
o. Estado do Ceará nesta Casa. Lembro-me muito bem de
que, quando V. Ex~ esteve ã frente da Presidência da_República, uma das suas maiores preocupações, naquele período,
foi exatamente o co-mbate à fome no Nordeste. De forma
que aqui fica os meus parabéns por essa iniciativa do Banco
do Nordeste, ao mesmõ tempo em que entendo que outros
segmentos da sociedade, até mesmo da iniciativa privada,
como o SESI, SENAI e SENAC, deverão sensibilizar-se dando também a sua contribuição para minorar os problemas
da fome em todo o Nordeste. Parabéns a V. Ex•

O SR. MAURO BENEVIDES- ;Muito grato a V. Ex•,
nobie Senador Valmir Campelo, que, nascido no Ceará, com
a responsabilidade de representar Brasilia no Senado Federal,
IDantéll) os vínculos de identificaçãO com a SUa terra, sobretudo quando um moVim.ento tão nobre, tão humanitário ali
desponta, com a participação sãliente dos servidores do Banco
do N'ordeste1· Mais uma vez, muito grato a V~ Ex+, SenadOr
Vafmir Caritpelo.
O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Er um aparte?
O SR, MAURO BENEVIDES- Coin satisfação, nobre
Senador Bello Parga.
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O Sr. Bello Parga -Nobre Senador Mauro Benevides,
neste momento fico muito contente com o pronunciamento
de V. Ex\ porque traz ao conhecimento da Casa _e, portanto,
do País, a maneira desprendida e- altamente compreensiva
para com o momento atual da direção e do corpo_ funcional
.do Banco do Nordeste. É uma instituição que hoje se confunde
com a própria região, fautora do se_u desenvolvimento. financiadora dos grandes empreendimentos daquela região e que
detém um repositório' técnico-documental importantíssimo
dos estudos_ que têm feito sobre os problemas da região, suas
causas remotas e recentes, e que é um acervo importantíssimo
para o equacionamento e futuras soluções dos problemas da
região, que se_ estendem cm um dos grandes problemas do
País. Essa instituição, que V. Ex~ já dirigiu, já presidiu, com
muita probidade, diligência e dinamismo - e é esse aspecto
que eu gostaria de sublinhar, para não me estender mais e
interrom'per o pronunciamento de V. Ex~ ~ inspira~se não
só na cOmpreensão, como também na solidariedade do povo
nordestino que, tendo participado, tendo sido testemunha des~
sas crises, decorrentes do clima e da falta de chuvas, procurou
identificar todas as variáveis que poderiam contribuir para
essa situação. E é necessário que se diga que náo basta fiCar
só nas medidas atuais _e nessas programadas~- mas é essencial
que as autoridades deste País se debrucem sobre a questão
demo-gráfica. É preciso que, paralelamente a iSsO, comecem
a se estabelecer alguns princípios, algumas bases para que,
neste País, nós, do Legislativo, já possamos começar a estudar
e procurar equacionar e solucionar esse problema. Se, paralelamente a todas essas medidas, não nos preocuparmos com
a questão demográfica, todas essas mediçlas, a curto prazo,
resultarão inefícazes, e a crise Voltará ciclicamente~ e atê com
mais força. O Escritório Técnico de Estudos do Nordeste
(ETENE), do Banco do Nordeste, principalmente quando
da administraÇão do Presidente Rubens Costa, -começou a
fazer esses estudos, e seria bom que, nesta oCasião, o Governo
recorresse a essa riqueza, a esse acerVo-do banco de estudos
do Banco do Nordeste, para debruçar-se sobre a questão demográfica, que é essencial para o desenvolvimento do nosso
País.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comunicação. Sem revisão do orador_)-- Sr. Presidente, Srs. Serlado.res, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, quero
aqui transmitir aos Srs. Senadores que a ex~ Ministra- Luíza
Erundina de Souza, ex~Prefeita de São Paulo, foi reintegiáda
em seus plenos direitos e deveres junto ao Partido dos Trabalhadores, por decisão, ontem tomada, do Diretório Nacional
do Partido dos Trabalhadores.
O Diretório Nacional considerou como importantes as
declarações feitas por Luíza Erundina, nos seguintes termos,
na mensagem que ontem encaminhou, através dos membros
do Diretório, Neusa Santos, Benedita da Silva, Eduardo Jorge, Eduardo Suplicy e José Genoíno.
Disse Luíza Erundina de_ Souza:

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.

"Reitero a minha vontade de permanecer no PT.
Quando aceitei ser Ministra do Qoverno Itamar
Franco, naquele momento acreditei que estava fazendo
o melhor para o País e em consonância com os compro~
-nliSSos qúe ~sempre defendi rio PT.
Durante o tempo qtie passefna Se"Cn!taria da- Administração Federal, pude perceber que os princípios
éticos e os objetivos que nós, do PT, defendemos para
o Brasil não estavam sendo praticados. Durante o tem~
po da minha permanência na Secretariã da Adminis~
tração Federal, não transigi" minimamente com os compromissos ideológicos e programáticos'do nosso Parti~
do, e foi exatimente por constatar a dificuldade de
cumpri~los, até às últimas consecjüências;que me decidi
a confrontar diretamente com o núcleo central do Go~
verno na defesa desses princípioS e compromissos. Essa
posição de absoluta lealdade aos meus compromissos
partidários me inconlpatibilizou coro o Gove-rno e provocou a minha saída do mesmo.
Neste sentido, submeto à instância màiiiDã-do Partido a possível revogação da sanção a mim aplicada
quando aceitei o convite para integrar o atual Governo.
Na esperança de poder retornar à minha mílitância
junto aos meus valiosos companheiros e companheiras
de Partido, reitero a minha fidelidade aos ideais e :com-__ promissos do Partido dos Trabalhadores, na perspectiva de construção de uma verdadeira sociedade s-o_Ciã~
lista.
Afetuosas saudações petistas a todos os companheiros _e__companheiras, formulando votos para que
o presente Encontro prepare o nosso Partido e a nós
próprios para as importantes tarefas políticas _que nos
-estão reservadas no presente e no futuro próximo."
Por 40 votos a favor da suspensão da sanção aplicada
em feverCiro último, 8 vO.tcis no se_ntido 4e que eS'sa -decisão
fosse tomada .pelo Encontro Nacionâ.I e 4 abstenções, LUíza
Erundina de_ Souza foi reintegrada aos quadros do Partido
dos.Tr:ibalhadcires com os seus plenos direitos.
-Quero saudar essa posição do Partido dos Trabalhadores,
dizendo o quão importante ela é para a vída do nosso Partido.
O Sr. Jutaliy Magalhães- Permite-ine V. Ex~-umapaffê,
Senador?
0 SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra,-Senador Jutahy Magalhães.

O SR. PR-ESIDENTE (Magno BaceiarY- Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para uma _comunicação.
-

O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Suplicy, permita que
eu me manifeste __sobre esse assunto, que normalmente seria
uma questão interna do Parti~o. com o qual eu, pessoalmente.

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito obrigado a V.
Ex\ nobre Senador Bello Parga, que teceu cOnsiderãçõeS aba~
lizadas sobre a participação do Banco do Nordeste no desenvolvimento region•aJ.

Recorde-se que V. ExA int!.":grou, como diretQr do_s_mais
proficientes, a diretoria do Banco, ali também prestando a
contribuição inestimável da sua experiência e do seu tirocínio
como homem público.
Agora, acredito que_ o Banco, estimulado por todas essas
vaTOfei't::CefUrila amplitude ainda maiOr à-sua
adesão e ao seu apoio a essa grande cruzada de_ combate
à fome c à mis~rià no País.
Era eSte, Sr. ·presidente, o registro que desejava fazer
desta tribuna, para dizer qUe o Nordeste está presente a essa
luta e o BNB será, sem dúvida, o carro-chefe dessa grande
promoção nacional. (Muito bem! Palmas.)
manifestações~

0
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não teria nada a ver, embora acompanhe os passos do Partido
dos Trabalhadores, inclusive defendendo no me_u Partido a

prática de uma aliança com o PT. NO entanto, discordo de
certos termos na nota que V. Ex• está lendo como dedarações
da ex-Ministra Luíza Erundina. Acredito qu-e a ex~Ministra,
no exercício de suas funções, não çncontro_u ações antiéticas
no Governo. S. Ex~ pode ter discordã.do de posiÇõe_s do Góver-_
no, mas afirmar que saiu por questões éticas, acho que _é
exagero da ex-Ministra Luíza Erundina. Por isso, permito-me
discordar dessa manifestação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Obviamente. respeito
a opinião de V. Ex• Trata-se de uma avaliação da ex-Ministra
Luíza Erundi[la guc procurou Servir, com a maior sériedciefC~
ao Governo Itamar Franco. Quando S. Ex> saiu do governo,
nobre Senador Jutahy Magalhães, Luíza Erundína teve a oportunidade de transmitir diretamente ao Presidente Itamar Franco todas as críticas que julgava importantes sobre o atual
governo. Inclusive, quero re_gistrar que ouvf da ex-Ministra
Luíza Erundina desmentido de uma declaração que lhe teria
sido atribuída. Segundo se infOrmou, nessà declaração a· ex.;.
Ministra teria usado deiermiilado adjetivo, referindo-se ao
Presidente da República, o que acabou resultando em nota
~ormulada pela Assessoria de Imprensa do Palácio do Planalto, através_ do porta-voz Francisco Backer. Mas, em verdade, a ex-Ministra disse que não formulou aquela palavra. Certamente, Luíza Erundina continuará externando as suas opiniões de maneira construtiva, de maneira críticã sobre tudo
que observa no Govei:no Itamar Franco.
De qualquer maneira, para nós, do Partido dos Trabalhadores, é importante que Lufza Erundina tenha sido reintegrada aos nossos quadros, decisão essa que será inclusive objeto de reflexão pelos delegados do encontro, que se iniCiaagora às lOh da manhã, deste dia 11 de junho de 1993~ encontro
que se prolongará até o dia 13, domingo próximo, no Centro
de Convenções de Brasília. Esse Encontro irá escolher não
apenas a nova Executiva, a nova Direção Nacional do PT,
mas também examinará as teses sobre o momento nacional,
e muito provavelmente proclamará, consensti'almente, que
Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República _em 1994, ainda que sem
o caráter oficial da convenção que se realizará no próximo
ano.
Muito obrigado.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAJJOR!!S:

Antonio Mariz _ Guilherme Palmeira_ Jonas Pinheiro _
Lourival Baptista _ Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
recebeu o telex n~ 1.250/93, de 8 <;iQ_corrente, do Supremo
Tribunal Federal. comunicando que aquela Cort~ 1 - ao julgar
a Ação Direta de Inconstitucionalidad.e n"' 574-0/600, deferiu,.
por unanimidade, medida ca_utelar suspen4~~nd<:> ~- r~d~ç~o
dada pelo art. 29 da Lei n• 8.216, de 8 de agosto de )991,
ao art. 7" da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960; e no art.
38, a,expressão: "o art. s; da.Lei n• 3.765,dcl96~.....
... •
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani'il, para
conhecimento.
- - --

0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) _:Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 15 Srs. Senadores.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
..
OFfCIO N' S/42, DE 1993
.··
(Eqt regiro~ de urgência nos termos dÓ art. 336:
c, -do Regimento Interno)
Ofício n\-' S/42. de 1993, através do qual o Governo
-do Estado de São Paulo solicita a retificação da Resolução no 5, de 1993, que autorizou ãquele Estado a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro
do E~tado de São Paulo. (Dependendo de Parecer).
Nos termos do disposto no art. 140. alínea a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Mau~o Ber:t_~vides
para proferir o parecer em sub_st1tuiçâo à _Corrlissão de AsSuntos Económicos.
O}iR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para profe·
ríi-parecer. _Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente, Srs..
Senadores, Senhor PresiQente do Banco Central do Brasil
encaminha, à consideração do Senado Federal, pedido do
GoverÍlo do Estado de São Paulo para elevar o montante
de reemissão e colocação no mercado de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP de 83% (oitenta
e três por cento) para 88% (oitenta e oito por cent())! das
64.273.995 LFTP. com vencimento em 15 de junho de 1993.
-- .A reeriiisSãO .de que tràta. a s~Ücitação ora fórlnulada
foi admitida por essa Casa em sua Resolução n"' 5, de 27-1-93,
quan_do o Governo do Estado de São Paulo viu-se autorizado
a proceder a rolagem de sua dívida mobiliária vincedora no
lo semestre de 1993, deduzindo-se aparcela de 17_% (dezessete pó-r cento) e reemitíndO-se a, parcela de 83% (oitenta e três
por cento) das 132.099.676 LFTP, vencíveis no período.
Em ofícios n" 65/cAF n' 414/93, de 26·3·93, do Secretáno
da Fazenda do Estado de São Paulo. e 66/LAFF n' 076/93
de 13·5·93. do Senhor Governador do Estado. de São Paulo,
pleiteia o Executivo bandeirante a elevação do montante de
rolagem da dívida de 83% para 88% e posteriormente, para
90%, reduzindo-se a parcela a ser deduzida para 10%, alterando-se para tanto, o disposto na citada da Resolução. --·
É o Relatório.
_ A emissão de que trata a Resolução n~ 5, de 1993, do
Senado Federal previa a colocação de títulos com vencimentos
eiii 15·3·93 (67.825.681 LFTP) e 15·6·93 (64.273.995 LFTP).
A rolagem dos títulos vencidos em 15-3-93 procedeu-se de
m.an_Wanormal, respeitando-se os termos aporvados pelaResolução.
Em abril próximo~pa"Ssado, esta Comissão do Senado
Federal analisou solicitação do Estado do Rio Grande do
Sul relativa à rolagem da dívida mobiliária estadual, quando,
em avaliação conjunta da situação dos princípios estados brasileiros, inclusive de São Paulo, decidiu pela fixação do limite
de 10% (dez por cento) para a dedução do montante a ser
reemitido nos vencimentos de títulos da dívida pública mobiliária do Executivo gaúcho. sugerindo a extensão de tal limite
aos_ demais pleitos da espécie que tramitassem nesta Casa.
Inclui-se, pois, o pleito ora apreciado em disciplína já
analisada e, considerando que o incremento do percentual
de rolagem da dívida solicitado :PelOEStado de S_ão Paulo
não compromete a análise constante do Parecer do Banco
Central do Brasil (DEDIP/CODEM-92/0462) mantendo-se a
operação dentro dos limiteS fixados pela Resolução n" 36,
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de 1992, do Senado Federal, somos pela aprovação da postulação do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N> 47, DE 1993 ..
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 90% das 64.272.995-LFTP,
vencivéis em 15 de junbo de 1993.
O Senado Federal resolve:_
Art. 1<:> É o Governo do Estadq -de São Paqlo_ ~utori
zado, nos termos dos artigos 6? e 79 da Resolução n" 36/92,
do Senado Federal, a emitir e colOcar_ no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras dó Tesouro. 9o Estado
de São Paulo- LFTP.
Parágrafo único: ·A emissão de que -trata este artigo
destina-se ao giro de 90% (noventa por cento) das 64.273.995
~FfP com vencime"ntõ em 15 de junho de 1993.
Art. 29 -A emissão·ctas Letras Financeiras do Tesouro
do· Estado "de São Paulo - LFTP, observará as seguintes
condições:
I - quantidade: a .ser definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos. dedu:tida a parcela de 10% (dez
por cento);
II - modalidade: nominativa-transféi'íver;
JII - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do
Teso_uro Nacional (mçsma taxa referencial);_
IV- prazo: até 1.825 dias;
V - valor nominal: Cr$1,0(3;
VI - caracteiisticas dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
15-6-93

Quantidade
64.273.995

Título
.521825;

VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:
Colocação
15-6-93

Vencimento
15-6-98

Título
521825

__ _Data- Base
15-6-93

VIII --forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;
·
IX- autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28-5-87.
Decreto n' 29.526, de 18-1,89. Decreto n' 30.216,'de 16-8-89
e Resolução do Senado Federal n• 61, de 30-12-91.
Art.39 -Revogam-se as disposições contidas. na Re;solução n 9 5, de 1993, do Senado Federal, referentes à presente
emissão.
Art. 49 Esta Resolução entra em v"igor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução _n 9 47, P,e
1993, que autoriza o Governo do Estãdo c;ie São_ ~aulo a
emitit e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Le-
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tras Financeíras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP
..:-destinadas ao giro de 90% das 64.272.995 LFIP. vendveis
15 de junho de 1993.
Completada a instrução, passa-se à discussão em turno
único.
·
--

im

--o sr. lutahy ~agal~ães :.._ pe~o-~ Pata v~~-. Sr. P~esídente-.-
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discutir. Sem revisão_do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, não desejo, no momento, fazer uma d-iscusSãO a- respeito
des$a solicitação do Governo do_ Estado de _São P;:tulo, mas
desejo chamar a atenção da Casã paia que examinemos esse
assunto com o devido cuidado_quanto ao limite, fixado no
parecer em 10%, uma vez que estamos-lendo rios jornais
:e acompãnhando as informações de que se está buscando
um entendimento com os Governos estaduais para estabelecer
um índice que atenda ao interesse nacional. Sei que o Senado
já votou os empréstimos de Minas Gerais e do ·Rio Grande
do Sul, estabelecendo_ess.e límite, baixando. inclusive, o limite
que estava preVisto na proposta inicia]. A ComisS.âo de Assuntos Económicos resolveu baixar esse limite para 10%.
Mas, no momento em_ que se está pedindo ao Brasil corno
um todo, aos Parlamentares especificamente, aos próprios
órgãos do Exe_cutivo para que façam cortes orçamentários
para o equilíbrio das finanças públicas. temos que verificar
que esse índice de 10%, não de 12 ou de 13%, pode representar
para o País um déficit de 20 bilhões de dólares. Temos que
verificar também o aspecto constitucional, no sentido de que
rolagem da dívida não pode ser feita, incluindo rolagem dos
juros. E deveríamos _verificar com mais atenção e cuidado
as necessidades que o País hoje está ·Emfientándo. Dessa ma~
neira, não podemos votar a solicitação de São Paulo na mesma
base de todas as outras que contiveram os mesmos equívocos.
- -Espero que, no momento em que formos votar eSsa questão, tenhamos a consciência do que ela poderá representar
de aumento para o déficit público do País; temos que verificar
se podemos fazer, tamPém, a rolagem da dívida dos juros,
se a Constituição assim ·perrrtite que o façamos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Continua em
discussão.
O Sr. Bello Parga - Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem a palavra
o nobre Senador.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para discutir: Sem
r~visãp _?o orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senad~re~_. $0~-t~_!ia

de- secundar as palavras do Senador Jutahy Magalhães, no

caso em tela, principalmente sobre o aspecto da constitucionalidade.
..
Penso que devemos examinar com maiór profuitdidade,
fazer uma análise mais demorada,- isso porque essa emiSsão
de títulos do Governo do Estado de São Paulo é feita de
acordo com a Resolução n9 5 do Senado, ci.m!:- é- de janeiro
deste ano. Em fevereiro, aprovamos a emenda constitucional
chamada "de ajuste fiscal", que tem um dispositivo que veda
expressamente aós Governos estaduais fazerem emissões de
títulos até o ano 2000.
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Acredito que essa é uma questão que deve ser examinada
com mais vagar, e me reserVo para, mais adiante-..:_ porque
estou vendo que não chegaremos à votação- n.estã sessãO trazê-la à colação.
-
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_çnsinQ. No ano de 1992, contabilizaram-se mais de 1 milhão
e 200 mil matrículas em todo o País. Ultrapassando nossas
fronteiras, o Senai se faz presente também_ no exterior. com
programas de t eirramento e aperfeiçoamento, além de assessoria a projetes em países da África e América Latina.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte.
Em entrevista dada recentemente à revista Veja, um de
para dar uma explicação?
nossos maiores especialistas em educação, o ecOnomista CláuO SR. BELLO PARGA- Pois nã~ Senador Jutahy Ma- dio de Moura e Castro, ex-diretor da Capes, aponta o Senai
galhães.
~~"~-·· cOmo- "uma cóind9ência feliz de vários fatores que levaram
à construção lenta e muito sólida de um excelente sistema
0 Sr. Jutahy Magalhães - Quero esclarecer que talei
de formação profissiOnal. .. "
como Senador, não no exercício da Liderança, V ice-Liderança
Voltado para o setor terciário da economia -Comércio
de Governo, ou de P-SDB, mas apenas na miiiha co-n-dição
e Serviços -destaca-se o Senac, Serv-iço Nacional de Aprendipessoal de. Senador.
- zagem Comercial, como instituição de formação profissional
O SR. BELLO PARGA -Agradeço o esclarecimento.
que atende empregados, candidatos a emprego, empresas e
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
·
e-mpresáríós.
O SR .. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Continua em
Criado em 1946, por iniciativa das lideranças empresariais
discussão a matéria. (Pausa.)
do setor de Comércio e Serviços, o Senac atua em t6do o
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Territórío nacional, oferecendo mais de 200 cursOs -em' 15
En-cerrada a discussão, a votação da matéria fíCa àdiada ~áreas do setor terciário. No exercício de 1991, foram totalipor falta de quorum.
zadas perto de 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) matrículas, com índices de conclusão superiores a 90%.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Esgotada a
-Conçando com mais de 120 Ceniros de Formação Profismatéria constante na Ordem do Dia.
sional, verdadeiros laboratórios de ensino, localizados nas caVolta-se à lista de oradores.
pitais e principais cidades do interior, o Senac tem contribuído
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
decisivamente para o desenvolvimento de re.cursos humanos,
o setor que reconhecidamente constitui o maior piliriniónio
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF: Pronuncia
das empresas. Na busca para atingir o usuário em qualquer
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
ponto que es~eja 1 o Senac conta também com unidades móveis,
Srs. Senadores, tenho o grato prazer de falar a V. J::x.s, nesta
ServiÇO de teleducação, atendimento a capacitação ·nas prósessão, -sobre a atuaçãq, em diversificadOs set6fes- da vida
prias empresas e ainda com unidades de formaçao profj-sSional
nacional, de entidades civis que têm prestado inestimável conque operam ao mesmo tempo conlo e~rn.presa e- Como ·es.cola.
tribuição ao desenvolvimento da cidadania de milhares de
Dessa$ últimas, são exemplos ós hotéis-escola, os restauranpessoas. Refiro-me ao Sesi, Sesc, Senai e Senac.
São elas instituições de caráter privado, sem fins Iucrati- . tes-eSCola, salões de beleza e postos de gasolina.
Segundo o Relatório Geral de 199~2, no ano de 1991 o
vos, que atuam em todo o Território nacional, com Programas
senac- expaD.diu sua rede física, beneficiando coinunidades
de qualificação, habi1itação e aperfeiçoamento- de profissioque apresentavam forte demaflda por cursos profis-sionalizannais., além de suprirem uma demanda C?da vez mais premente
tes. Entre as unidades inauguradas, destaca-se o Centro de
no campo da assistência. social. Por que não mencionar, tamFor_maç~o Profissional de_Taguatinga, aqui no Distrito Fedebém, no campo da cultura, dos esportes _e _do lazer_?
_
ral,- cõni uma- área construida de 2.600 metros qUadrados.
Sr. Presidente e Srs. SenadOies, para tornar mais evídente
Nele, há salas-ambientes para cursos de Hotelaria e Saúde,
o· impacto da presença dessas entidades no cenário nacional,
lanchonete-escola, salão de beleza, sala-escritório infórmae particularmente no do Distrito Federal, passo a enumerar
tii:ada, 28 computadores e auditório' para 170- pessoas. O Cenalgumas das açóes maís expressivas a que se volta:ràffi essas
tro dispõe de equipamentos de última geração para facilitar
instituições, trazendo ao conhecimento dos nobres Colegas
o treinamento de alunos dos cu,rs_os de Saúde, como bonecos
alguns dados estatísticos.
que apresentam reaçóes físicas semelhantes âs de um ser huTenâo já comemorado seu cinqüentenário de eXistência,
-mano.
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai No âmbito do DistritO Federal, fOram atendidas, no ano
conta, hoje, com, aproximadamente, 600 centros_ de ensino,
de 1992, mais de 26 mil pessoas, em diferentes campos de
nos_ quais a instituição re·sponde diretamente pela adminisatuação. Convênios firmados possibilitaram a ampliação do
tração, manutenção e operação. Mas há outros 200 centros
atendimento a mais de mil alunos nas Cidades Satélites. Por
de formação profissional que atendem a necessidades especímeio do Programa de OrientaÇão pata o Tr3balho, perto de
ficas de algumas companhias. Em 1991, foram ·atendidas mais
4 mil estudantes das escolas das redes particular e oficial de
de 50 empresas, entre elas a Vale do Rio Doce, a Rede Ferroensino viSitaram- o-S Centros de Formação Profissional do Seviária Federal e a Petrobrás. Além desses centros; o Senai
nac, onde conheceram as ofertas do ensino profissionalizante
possui ainda cerca de 250 unídãdes móveis, destinadas a levar
e suas perspectivas no mercado de trabalho.
cursos volantes ou de curta duraçãu a empresas ou cidades
- Destinado a prestar serviços que melhorem a qualidade
que não podem contar com _a infra-estrutura de um centro
de via a de seus usuários, o SESI --Serviço Social da Indústria,
fixo_._ .São containers, furgões,_ vagões rodoviários, kombis e
teril marcado notável presença na área da educação, onde
barcos equipados com salas de aula e oficinaS para a prática
é considerado o maior sistema de ensino priVado do País.
profissional.
De acordo com dados constantes do Ultimo Relatório
Ao longo de sua atuação na formação de mão-de-obra
para a indústria brasileira, o Senai já instl-uiu e preparou -AnUal de Atividades, no ano .de 1992 a instituição registrou
quase 600 mil matrículas, em cursos que vão desde o pré.:es:mais de 14 milhões de trabalhadores em suas unidades de
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em que já tivemos oCasião de nos hospedar, nos restaurantes
colar ao regular de 19 e 29 graus e supletivo. No Distrito Fêderal,
foram efetuadas perto 'cte 13 mil matriculas.
que são restaurantes _e escolas, inclusive na Bahia exi::>tt:- um
Tathbém na área de saúde o _SESI é considerado a maior - excelente, no Pelourinho, que é mantido e chega até a ser
rede particular existente no País, tendo atendido, em 1992, atração turística pela qualidade, além de preparar o interessado para ser um bom profissional da área de cozinha. Quando
m::,is de 25 milhões de pessoas em ações.de saúde.
fiz o meu nono CurSo na Adesg, havia essa tese, que até
O Sesi é responsável ainda por atividades em outras áreas:
chegou a empolgar, porque os exemplos vivos de eficiência
ambiental, cultural, de lazer e de assistência alimentar.
Nesta última~ quero destacar relevante missão institu- e de eficácia, por parte dessas instituições, derilonStravam
que o Governo poderia acelerar o trabalho nesse ·sentido de
cional do Sesi do DistritO Federal_. Desde. 1991, vem sendo
implementar e incrementar o ensino profissionalizante. Infepraticado o programa Nossa_Sopa, em parceria com a FIBRA
liz.~ente, ficamos_ à margem dess~ processo, e o que se vem
- Federação das Indústrias de Bra_silia, e cOntando com o
fazendo é _um esforço inaudito, ri Uma perseverança e numa
apoío financeiro do GDF e de empresários locais. O objetivo
é suprir" parcialmente a grave carência nutricional das populade_dicação que chega até às raias de um idealismo. Como
aqui, em Brasília, sabemos que tanto o Presidente da FedeM
ções de menor renda. Para os senhores terem uma idéia,
ração do Comércio, Dr. Newton Egídio Rossi, quanto o Presiforam produzidas e distribuídas, no ano passado, perto de
4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) sopas, numa mé- dente da Federação das Indústrias, Antônio- Fábio Ribeiro,
dia diária de 18.000 sopas.
deixam as Suas empresas, largam seus afazeres, abandonam
os seus interesses e sacrific_am_ atê_ as próprias faffiílias, trabaMerece destaque também o estímulo à participação do
lhando J)Q sentido de proporcionar a geração de empregos
trabalhador no processo_ de desenvolvimento industrial do
País, por meio da atribuição de prêmios_aos-profissiónais que
e a criação de cursos_, atuando em todos esses s_etores a que
se destacaram em suas _áreas de trabalho. Refiro-me à ÇampaV. Ex~ se refeJiu. Louvo esse ~rabalho, por conseguinte, porque é realmente um esforço digno dos melhores aplausos,
nha Operário" Brasil e ao__Prêmio Talento Brasileiro, _
e louvo também o discurso de V. Ex\ por incentivá-lo e re_c_o:A contribuição criatiVa do trabalhador ao desenvolvimennhecê-lo. Desejo que esse exemplo não fique sO nessa orla,
to da tecnologia inc:;lustrial encontra incentivo e reconhecinesse uniVerso dOs trabalhadOres COinerciáriõ e iildustriário;
mento_ no Prêmio Talento B(asileiro. Todg_ an_o o Ses\ premia
ele deveria ser extensivo ao bancário e a outras categorias
três novos equipamentos ou processos, escolhidos entre dezeprofissfónais, porque se- já estivesse- fUnclóriã.ildo em outrosnas de concorrentes de todo o País, que inCrementam a qualisetores, com 3:tuações_ como as do SESC e do SENAl_,_através
dade e a produtividade na indústria b(a~il_!,!ira. O _concurso
também contribui para disseminar a cori.sciêrieia da impor- de uma legislação a ser criada, o desemprego seria menor
mos profíssionais mais capacitados, dos quais também há defitância do patenteamento como garantia dos direitos de proc;i~~cia no Brasil. De yez e_m q~ando, pe.rgunto: será _que
priedade intelectual.
..
..
Neste ano, o primeiro e o segundo lugares da etapa regio~ se_ encontram, quando se anuncia, profisSion-aiS: para trabalhar
nal do Prêmio Talento Brasileiro foram __atribuídos a profis- em galerias de arte_? Não. Por quê? Por falta de preparo,
de cursos, de incentivos. A í_nicíativa priVada, quando conVosionais brasilienses, funcionários das Centl;-ais Elétricas de Brasília - CEB. Mereceram a primeira colocação o_ torneir_o- cada, está dando um "sim"._ Mas é preciso que estudemos
mecânico Nicéas dos Santos e o téCnicc,--Sérgio Gomes Lou- alguma fórmula de incentivar o ensino profissionalizante, porrenço. Ambos criaram a tomada universal de segurança, que- que, sem dúvida nenhuma, ele é de capital importância para
0- País. Parabéns a V. Ex•
veda o acesso aos contatos elétriços, prevenindo acidentes,
tão comuns de acontecer~.m no ambiente dom,éstico, principalmente com. criançaS: El~ substitui facilme.nte_as tomadas co~
O SR. VALMIR CAMPELO - Agradeço a V.-Ex• Não
muns, sem necessidade_d~.qualquer adaptação.
poderia deixar, aqui, de enaltecer o trabalho que essas institui:
O segundo Jogar coube ao invento. também de autoria
ções prestam em todo o Território brasileiro. Que-ro -ressaltar,
de Lourenço, em conjunto com o psicólogo AntoniO Soares
ainda, que, na época do processo constituinte, até fiquei perda Costa. Consiste de _e_quipamento_ eficiente e seguro para
plexo, porque alguns Parlamentares apresentaram emendas,
a descida de eletricistas dos postes das redes elétricas de altt extinguindo essas entidades, quando elas não recebem nee baixa tensão.
·- __, _____ _
nhum recurso do Governo. É um esforço, como V. Ex~ disse,
com o conhecimento que tem, com recursos_ das próprias emO Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
presas e do comércio.
Sem dúvida nenhuma, são entidades que, a cada dia mais,
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. EX' com muitq
firmam-se na sociedade, na comu-Iiidade, como entidades séprazer, nobre Senador Pedro Teixeira. ·
rias, com credibilídade, _e_ que prestam, realmente, relevante
serviço não só a toda sociedade brasileira mas também, como
O Sr. Pedro Teixeira- Senador Valmir Campelo, o
discurso de V. Ex~ é, sem dúvida alguma, um reconhecimento
V. Ex~ pôde notar em nosso pronunciamento, a outros pafses,
justo aos esforços que a classe empresarial desenvolve neste
onde essas instituições já estão penetrando e levando seus
País, numa demonstração viva de que, quando há organização,
serviços a outras áreas.
quando o poder público não se intromete diretamente, com
Muito obrigado, nobre Senador, pelo aparte.
aquelas suas complexidades, e deixa que o empresário e o
Considerem os senhores o quanto prêmios dessa natureseu colegiado atue, é possível criarem-se valores como os
za, a par de trazerem alguma recompensa financeira a seus
detentores, significam em térmoS de r-econhecimento ao eSforque são criados pela Confederação Nacional do Comércio
e pela Confederação Nacional da Indústria, -atraVéS das suas
ço, dedicação e criatividade com que esses funcíonários enca;;Federações e dos órgãos de trabalho tipo Sesc, Senai, Senac
ram seti trabalho. E considerem também que, uma vez patene outros, tanto da área do comércio quanto da indústria. TeM
teados, os inventos_ atravessarão nossas fronteiras levando o
nome do Brasil!
mos vivido essas experiências no Brasil inteiro, nos hotéis
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que cabe ao Estado atender aos requisitos da educação, saúde, assistência social
enfim, da população brasileira. Mas sabemos também que
a amplitude dessas tarefas é de tal ordem, particularmente
no momento econõmico que atravessamos, -que o Estado sozinho não vem sendo capaz de _atender plenamente a todos

os deveres que tem para com a ~ciedade. _
Existe hoje, esthrtado -pé lo Ipea, um cóntíngéhte_de 14.4
milhões de família em condições de pobreza._Perto de 34
milhões de pessoas encontram-se em situaçãO de fndigência!
Tendo presente este quadro, é de necessidade urgente
que_ sejam chamadas a colaborar com a missão--do Estado
as forças vivas da Nação, as entidades civis, as representaçõesdos mais diversos se~entos _sociai~· A .instituições como ó
Sesi, Senac, Senai e Se"sc, qu<r~êm ~rabalhandoh_á décadas
para minorar não só as carênci'as ptofissionais._e -~ducacionais,
mas também- as carêhcias· de sãúde, alimentação _e lazer de
número considerável de brasileiros, prestamos nossa homena~
geme reconheciiiJ.entó. Co.nsíituf:m· eías·mode"los de entidades
privadas a atuarem em favor do desenvolvimento social e
do_ progresso harmónico do nos~o Pa(s!
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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Entretanto, Sr. Presidellte, Srs. Senadores, não podemos
nos calar diante de uma campanha orquestrada - não sei
a serviço de quem, mas _é fácil entender- para, justificando
a necessidade dos cortes, jogar, contra homens da mais alta
e ilibada dignidade, acusações, pechas; enfim tentando desmoralizar. totalmente, este já enfraquecido Congresso Nacional.
Temos visto a Rede Globo, a mesma do escândalo da
CaiXa Econômica e de tantos outros, ocupando espaços no
horário nobre para tentar levar a opinião pública de encontro
a.os altos-princípios_ democráticos- que defendemos nesta Casa.
O Sf. J utahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um -apãrte?ÕSR. MAGNO BACELAR- OuÇo o apart~ do nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, a parte inicial
da minha intervenção--refere-se ao aSpetto genérico do seu
pronunciamento. TodoS reconhecemos e compreendemos a
necessidade de cortes. Acredito que todos -iremos apoiaressa
medida, uma vez que o Governo viSa, OOin o aJüste fiScal,
a diminuição do déficif público, que vem criando problemas
inflacionários ao País. Os cortes serão feitos na área do Executivo. SegundÕ a previsão de vários Ministros, poderão chegaraté a 50% dos recursos de cada .Ministério. Atingirão também
--a área do Legislativo, com a compreensão dos parlamentares
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o sr.
que verificarão que certas emendas não pe-rmitem que urna
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
obra tenha início e· vep.ha a ser concluída. É preciso fazer
ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.
oS c'orteS atendendo prioridades. Permita-me V. Ex~ aproveitar este aparte pata falar de um problema de ordem pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Co~cedo a palavra
V. Ex~ citou uma transmissão -da Rede Globo. Se eu fosse
ao nobre Senador Magno Bacelar.
.
,
sufiçientemente cínico, diria que fiquei até feliz.. Freq_üen~
temente, vejo filmarem reuniões das comissôes e~ -a noite~
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
quando chego em casa, vej'? queá Rede Globo mostra o que
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
nobre-s Srs. Senadores, o -orçamento da União, elaborado
está- a, minha direita e o que está ~ rp:inha esquerçia. Isso
pelo Congresso Nacional, tem sido alvo de constantes crítTCãs.
_não tem nenhum signifi"cado para mim. que não tenho nem
assessor de imprensa, o que demonstra que nã9 busco aparecer
Do esforço das Mesas das duas Casas no sentidO de melhorá~lo
resultou recentemente a reedição de uma nova resolução reduna mídia nacional. Considero até ridícula tal preocupação
zindo o número de. participantes para maior objetividade. _-_de um vínculo de informação de vetar imagens e referências
E tem o Congresso_ Nacional sido vftfril.a de Constantes acusaa um senador. Mas eu consegui que, por dois ou três segundos,
no Jornal Nacional, aparecesse· a-minha imag-em e _o meu
ções, p_elo fato de só agora ·o-"Gõvémó bras-ilejro, __o Poder
nome. É bem verda_de que a intenção era "dizer que eu finha
Executivo, contar com verbas determinadas no Orçamento.
feito alguma coisa- errada. Nobre Senador, já tive a oportuMas, Sr. Presidente, esquecem a imprensa ou- aqueles
nidade _de falar aqui - e permita~rne alongar um potrco oque procuram denegrir a dignidade do Congresstf Nacional
aparte- sobre a Fundação Juracy Magalhães Júnior. Trata~se
que o Orçamento de 1993 somente foi votado este ano em
de uma bibliotecã Situada no município de Itaparica e é a
função de negociações com o própri-o Govetnô. Pelo ano atípisegunda biblioteca do Estado da Bahia. Possui 30 mil volumes.
co de 1992, em que o impeachment e questões políticas resultaEla foi construída com recursos particulares do Sr. _J uracy
ram em mudanças no Executivo, o Congresso Nacional, a
Magalhães e a ajuda de alguns amigos pessoais, sem nenhuma
classe_ política, pelo entendimento da necessidade de apoiar
o Presidente_ da República, esperou, discutiu com o- primeiro, - participação do Estado. A c_pnstrução é muito grande, e todas
as. instalações. foram feitas c()m recursos pessoâis do meu pai.
o segundo, o terceiro e .o qüarto Ministro~ até que, quando
Após a inauguração, anos depois~Joram feitos alguns convêjá não era mais possível, votou o Orçamento~ Portanto, votou
nios com alguns governos, inclusive no governo anterior do_
o Orçamento dentro daquilo que a Constituição éStabelece;
Sr. Antônio Carlos~Magalhães. Hoje, a ._biblioteca. de nível
votou o Orçamento. dentro de um plano ou de um projeto
universitário, é a contribuição que o Esiado dá à entidade.
enviado pelo Governo. Os limiteS foram fixados- pelo EXecuA biblioteca não dispõe de outros recursos. Mesmo tendo
tivo, tendo em vista a perspectiva de arrecadação e despesa.
recursos previstos no Orçamento, houve uma decisão política,
Não temos dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
que o País passa por grandes dificuldades. Saudamos, como _por parte dqs _que. a dirigem, no sentido de não ser solicitada
toda a Nação brasileira, com muito enttiSlaSino;~a e5COlha
libe_raçao de recursos no ano passado, por ser Ministro da
Ação Social o Sr. Jutahy Magalhães Júnior. Co.t:qo este ano
do Ministro Fernando Henrique Cardoso. AceitamOs e comtambém :gão foi e nem será so1icítada qualquet liberação de
preendemos a necessidade de corte nos gastos do Poder Execurecursos destinado_s_ à biblioteca, ·que. por sua vez, cOntinua
tiVo. É preciso - e toda a Nação brasileira, principalmente
sendo inantid? praticamente com recursos pessoais do Sr. Juos menos favorecidos, _estã a clamar por isto ~que haja
lhães Júnior, em homenagem à memória de um irmão falecido
o enxugamento da máquina., a diminuição das despesas e dos
aos 27 anos de idade, que tinha carreira promissora na política
desperdícios.
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e era considerado um verdadeiro gênio da oratória. Busca-se.
hoje, criar a imagem de que se está levando dinheiro público
para atender algum interesse político ou até de ordem pessoal.

Essa biblioteca não dá voto a ninguém. Quein pode dar o
testemunho disso é o nosso grande_ escritor João Ubaldo Ribeiro, que nos honrou com sua presença durante algum tempo
-mais de um ano- e lá escreveu dois de seus livros, aproveitando o ambiente tranqüilo e aquele espaço cultural da Ilha
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O que se quer é que o' _Sr. Anfônio Britto repasse os
recursos_ orçamentários, os_rec~rsos constitudona1s·; e se e.stes
faltarem, que o Governo socorra aquele Ministério e o da
Saúde e que seja perpetrado a inconstitucionalidade de não
serem repassados aqueles já previsfos.
O Sr. JOSaph"ãt Marinho- Permite-me V.

EX~ ~rÍl

aparte?

O SR. MAGNO BACELAR -Pois não, Senador Josaphat Marinho.
de ltaparica. A biblioteca teve por finalidade ver se surgiam
naquela comunidade outros escritores como João Ubaldo RiO Sr. Josaphat Marinho- E ai'ii:da há fato mais grave:
beiro ou lideranças comunitárias._ Nobre Senador Magno Baa imprensa publicou, atribuindo ao Ministro da Previdência,
celar, temos a vivência política e sabemos como são aproveiinfofrnação de que a não-transferênCia do recurso ·era ulna
tados episódios como esse. Muito embora não se trate de
decisão governamental.
uma comparação, urna vez que os-recursos e as possibilidades
O SR. MAGNO BA.CELAR- Agradeço a V. Ex•, autorisão completamente_ diferentes, pergunto a V._ Ex_~:_ quando
dade
e Senador a quem admiro.
a Fundação Roberto Marinho assina acordo ou convênio com
Sr. Presidente, recentemente, em aparte, tive oportuo Estado, com a· União, quando firma contrato corit uma
nidade de alertar _a Casa para a necessidade de que os cortes
empresa nacional ou multinacional, isso diminui em algo o
dos
gastos do GoVerno nãO atingissem a·saúUe.-aPrevidência
significado do trabalho que a Fundação Roberto Marinho
e a educação, que também está ameaçada.
(>retende,_ em benefício da cultura brasileira? Logicamente,
não! Nada afirmam ao difundirem a informação a ·que referi
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-nlé V .·-Ex~ ·um aParte?
antes, mas lançam sorrateiramente a idéia de que há alguma
O SR. MAGNO BACELAR- Com o maior prazer, nobre
coisa errada nesse sentido. Temos no País,_ hoje, a psicose
Senador.
quanto a parente_s. Tivesse essa fundação um outro nome,
não haveria problema. Como se trata do nome de um meu
O Sr. Jutahy Magalhães -Nessa questão dos recursos
irmão, que é tio__ do Ministro, a questão é_diferente. Mas,
da saúde pública e da Previdência, o Presidente Itamar Franco
eu chego tentado a dizer: muito obrigado, Srs. Diretoi"eS,
deverá realizar, na próxím-a qua"ita~feira, uma-reUnião, iD.cluapareci finalmente no Jornal Nacional.
sive com a participaÇão de parlamentares de todos os partidos
O SR. MAGNO BACELAR -Agradeço a V. Ex• pelo. ligados à área de saúde, para discutir e· tomar üma decisão
quanto à necessidade de socorrer-a saúde pública neste instanaparte. -Sou testemunha de que V. Ex•, no momento em que
foi citado pela primeira vez, veio à tribuna da Casa· prestar
te. Entendo que o repasse dos recursos deve ser imediato,
declarações com a altivez_ de quem tem dignidade, caráter
de _acordo com as normas constitucionais. A PreVidência tem
que repassar recursos·- para o Ministério da Saúde. -ser das
e. é respeitado pelos seus Pares e concidadãos nesta_ Casa.
dificuldades que a Previdência enfrentará no pagamento ·dos
Sr. Presidente, falava eu da campanha desmoralizadora
de que o Congresso-Nacional, tantas vezes, é vítima. E, o
aposentados, e é exatamente a solução desse problema que
Se buscará na próxima quatfa-feira. Ê. lógicu -que nãO. será
que é mais grave, a iln'prensa denuncía~ também, que o Presitomada uma decisão nesse dia, mas tomar-se-á conhecimento
dente da Câmara dos Deputados estaria-elaborando uma relade informações-qUe poderão ser levadas pelos senhores parlação de verbas que julga desnecessárias. Não quero, Sr. Presidente, acreditar nessa notícia, porque o Presidente da Câmara
mentares ligados à área. Acr;dito que essa decisão será tomados Deputados deve saber que a composição da Comissão
da o mais: rápido possjvel, porque essa é uma quc::st~o da
maior premência. Acredito que no momento não devo entrar
que elaborou o Orçamento é miSfa, nela o assunto foi discutido
na discu!)São do problema, mas espero que a solução seja
amplamente, demoradamente, ao longo de mais de oito meses
encontrada, não apenas na área da saúde, mas também mane que, uma vez aprovado pelo Congresso Na-cional, o assunto
tendo as condições da Previct~ncia, para que ela continue
deixa de ser da Presidência da Câmara dos Deputados para
a pagar aos aposentad~s.
ser um ato legítimo das duas Casas.
Se o Governo Federal necessita fazer cortes, não tenham
O SR. MAGNO BACELAR._._, Mais uma vez agradeço
dúvida de que todos os políticos estarão acordes.
a V. Ex\ nobre Senador Jutahy Magalhães. Conhe_c_endo-o
Não estou aqui para defender verbas, estou para defender
como c.onheço, tinha certeza de que a sua colocaç:\.o_ seria
a dignidade desta Casa, para dizer que não acredito que o
a mesma' que defendemos. _S_e o_ Tesouro tem que socorrer
Sr. Presidente da Câmara, com a intenção de se reabilitar
a Previdência, que socorra, que.socorra taml;>ém ·a saúde,
de tantas acusações, ao invés de subir um degrau, puxa todo
mas não permita que um Ministro, em detrimento de outra
o Congresso para o degrau de baixo. Não acredito, Sr. PresiPasta, ou sob a alegação de que está com o caixa estoura_do,
dente, não quero acreditar.
deixe de cumprir o que determina a Constituição. Abordarei
Na realidade, o que nos preocupa é o cumprimento da
agora o tema mais impOrtante do meu deSpretensioso pronunConstituição. Já se tornou popular a briga entre os_ Ministros
·
ciamento.
Antônio Britto e Jamil Haddad pelos recursos para a Saúde
Sr. Presidente, na quinia·feira tive a oportunidá'de ·de·
- a Saúde que. está doente, que não dispõe de recursos para
ir ao Ministério çla Educação, constatando que aquilo que
atender à população sofrida. EsSes recurSos -nã·o= estão sendo
eu temia e. para o que alertava está ·sendo perpetrado, está
repassados com a desculpa de que eles também são inexis-·
sendo executado_ contra a educação da criança brasileira. Por
tentes para o pagamento da aposentadoria -daqueles que, huum decreto do~ Ministério· da Fazei;lda, está-se limitando a
milhados recentemente em grandes filas para provar que são
fonte 113 d_o_ FJ.lndo Nacional de Ec;iucaçâo, que também é
doentes, merecem, uma vez que tiveram seus processos exami·
nados_ e aprovados.
constitucional.
7
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Não é a primeira vez, ~videntemente, que ocorrem secas."
E fenômeno cíclico, repetido a cada período aproximado de
10 anos, e é de se estranhar_ e lamentar que, não ·obstante
a perfeita previsibilidade do fenômeno meteorológicn·, sempre
sejam surpreendidos ns governos, sempre eStejam deSprepa:
rados _os órgãos da Administração Federal para enfrentar os
distúrbios e as perturbações resultantes da longa estiagem .
Este ano, partiCUiãrrnente, tem sido escassa a ação do Governo, tem sido morosa a tomada de providências, tem sido extreM
mamente avara a ação governamental.
Criaram-se frentes de emergência, chamadas produtivas,
para empregar essas populações rurais, concentradas ou não
nas cidades, tan,e:idas pela falta de chuvas, Mas essas frentes
foram compostas de forma limitada e insuficiente. No Estado
da Paratba, abriram-se cento e quarenta e--oito_ ·mil vagas,
número que po-de parecer expressiVo, em ·termos absolutos,
mas que se revela em sua insignificândã. quarido se sabe que,
em perfodos semelhantes, no passado recente, chegou~se a
criar até quase quinhentas mil vagas nas frentes de emergência
no Estado.
Alega-se o problema orçameht-ário e financêirô-~do -País,·
a crise que vive, sobretudo, o Governo Federal, com seus
cofres esvaziados, com uma situaÇão·, segundo as palavras
tios sucessivos Ministros da Fazenda, pré-falimentar da República.
- Na verdade, sabe-se que não é isso. não se. trati Uisso~
Trata-se, na realidade, de estabelecer prioridades, de estabelecer políticas, de estabelecer uma ·ordem de preferência para
os gastos públicos. Parece-me que nada pode ser mais rele·
_vante. !1-flc!a pode reclamar de. forma mais intensa a a-ção_do
G_ovepto do que_ o problema da fome aguda de .milhões- de
~fasileiros atingidos_ pela s~ca na região.
Outro aspecto extremamente grave- é o dos salários pagos
nessas frentes produtivas. Foi eStabélecido --pasmem Srs.
Senadores, pasme a Nação -meio·s.:tlário mínimo para pagar
a esses_ trabalhadores, em valores de abril, quando o salário
mínimo representava a metade do atual.
Pois bem, esses números não foram atualizados. As frentes continuam a pagar a metade do salário mínimo de abril,
O SR. PRESIDENTE (Bello Patga)--, Concedo a palavra
ou :Seja, a importância ínfima de '850 mil cruzeiros lnensais,
ao nObre Seriádor Jonas'Pinheiro. (Pausa.)
divididos em duas parcelas por quinzena. O Govern-o- se .faz
Coricedo a palavra -aó SenadorAureo Mello. (Pausa.)
de desentendido e não atualiza esse mísero salário;qJ,iecrepreCrihcedo a palavra ao Senador Antonio Marrz: - ~
. '' . ' ' ' . '
,,
. '
" '
.
.
..
senia ou deveria-rep-resentar a metade domíníri1o. _ ··• ·
É de fato inacreditável que o GOVerno da República possa
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.}_- Sr. Presidente,
oferecer esSe exemplo à atividade econômica do Pâís, nãO.
apenas deixando de pagar o mínimo; mas também não atualiSrs. Senadores caracterizou-se, de forma nítida e traumática,
zando a metade desse salário de fome. Esse salário. segundo
a seca do Nordeste, QUe neSte ano 'completa um ciclo de quatro
·anos ·contínuos· de· estiagem, reVelarido-se num dos mais trágiVe:Ql sendo denunciado pelas organizações sindicais,_ pelo
~ _
cos da história regibnal.
Dieese. como extremamente defasado em relação aos valores
anteriores e incapaz de assegurar a cesta básica à fammá traba·~-· Se é verdade que ã: s-eca se identifica pela irregularidade
das chuvas, no ano-e·m- curso Simplesmente não houve chuvas.
lhadora.
·, Foi a mais absoluta das secas de que se tem notícia na história
A par disso, adotou-se, movido pela justa preocupaçãO
do Nordeste.
com a .. indústria da seca", uma série de medidas de ordem
burocrática para assegurar o_ alistamento nessas frerites. Só
Esse fato leva, como é do conhecimento nac_iona_l, a conseqüências dramáticaS do ponto de vista social e econômico. __ _ ·que os excessos burOcráticos levam a que os pagamentos não
se efetivem regularmente.
São as populações rurais que, vendo frustradas as suas culturas, deslocam-se para a ·zona urbana em busca de trabalho,
Na última semana, na Paraíba,_ em algumas cidades, houve motins populares, houve revolta dos trabalhadores rurais,
·em-busca de renda para a su·a própria manU:terição e, com
porque ao c_omparecerem às cidades para receber esses_ mísefsso, tumultuam- a vida das cidades e oferecem, aos olhos
ros salários_ foram informados de que não se _encontravam
ào País, o espetáculo da pobreza e da mfséria que. infelizno _banco_ as listas referentes a essa indenização.
mente; estigmatizarri essa região _4o Br?sil. Portanto, Sr. PresiPor esse motivo, reclama-se por providências complexas
dente, é preciso analisai- que providências foram tOmadas pelo
Governo Federal diante desta calamidade.
para que se façam os pagamentos devidos, listas que devem

Até admitamos ·quC houvesse cortes na _construção de
escolas, -colocadas pelos Srsr Parlamentares, que vêm sendo_
alvos de·campanha difamatória, mas não se pode, em nenhuma
hipóteSe;-admitir e conceber- que o- Sr: Fernando Henrique
Cardoso, pela formaç-a.u·cu.Itural que tem, chegue a admitir
a limita,çãp pa fop.t.e lP, decorrente dos recursos repassados
pelã.s einpresas, por exigência constitucional ao Fundo Nacio. nal de EducaçãO, e-que se•ctestiiuim'à educação ftlnd3mental,
à merenda escolar e ao pré-escolar.
Sr. Presidente, não tenho certeza de que os Srs. Parlamentares terão __ a grandeza_ de ab_r_ir mão das suas dotações em
benefício p:a_Nação _br:as_ileira, mas que não se permita neste
governo, e em um dos seus integrantes depqsitamos tantas
esperanças, o Sr. Ferl)_and~ tieg.riqU:~ ·cardoso, _sauP,a,do _em
pro·sa e ·verso, usando uma expréssão popular. "a tábua de
salvação" do_ Brasil, que se descumpra a ConstituiçãO, principalmen't~, !la áte~:B~ ~çl~;~;c_~~ã,o.
N~o existe patS: forte sem povo educado. N~o existe saúde
se·m que s'e téhha (>elO niehOS· os· conh~cimentps _preliminares
de higiene e de como· ma'li.tê~fa.
.
.
Sr., Presidente, vQltarei ao a,:ssunto. Esto_u disposto a ãbrir
mão dé tudO~ NãO es!-ou_ def~~nci~n~4o.v_erba,. Estóú d_cfe_ndendo
a CaSa,· \ibltb ·a dizer. Mas nãO tenham-dlivídas, Srs. Senadores,
de que serei capaz de ajuizar uma ação popular contra os
que --s.ejarn elesquem,forem, Ministro-da Previdência Social,
Ministro1.dll S.aúde~- ou_ até mesmo a grande esperança. que
é Fernando- Henrique Cardoso -.deixarem de cumprir a Cons. tituiçãa:; çontra os_ que tent3.rem fechar os olhos. da nossa
j~venwde para a .educação, a pretexto_ de dizerem que se
... precisa._cortar verbas, num governo que _Chegou a tratar ·da
criação de dojs_ Ministérios,_ por rriotivo de acomodação politica.)'->
"'"·:···- '"' ...
,r
··;Por .um- lado, pr~cis-a~se _cortar Verbas, sacrifiCar_ a N_.;~,ção
brasileira_ .e, pelo o.utro, precisa-se acomodar politicamente
partidos. qUe pre(ensamente .dariam apoio ao Poder Executivo.
·TudO iss_o se. c;oncebe,.mas não acdfãmoS o Corte de- verbas__
. destinadas à eQucação, um crime com o quar-n.ão concor, damos. Era-o qu~ eu tinha a dizer, Sr. Presidente. :•
'>>

'.;

....
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__

~
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ser remetidas à Capital do Estado, que devem ser reduzidas
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Essas culturas simplesmente desapareceram e a atividade
econôm:ica no semi-árido esiá praticamente reduzida à pecuária - a pecuária extensiva; a pecuária sem as tecnologias
e sem o apoio de um sistema de crédito que a viabilize -sob
o pOnto. de vista econômico. E, mesmo a~, na _atividad_e pecuária, é preciso-que se veja a absoluta ausência de qualquer
que se trata esse problema social, a iníqüidade.das medidas
medida que a proteja neste instante, não há nenhuma linha
adotadas pelo Governo. Isso, como disse inicialmente, eni de crédito especial neste momento de_ crise económica PrOvoum ano terrível, em um ano ímpar em termos de seca, quando
cada pela seca.
Ainda, há poucos dias, neste plenário, o nobre Senador
a falta das chuvas alcançou inclusive a Zona da Mata, e outras
regiões normalmente imunes aos fenómenoS climáticos.. _CidaGaribaldi Alves Filho fazia exai.isüva expoSição sobre_ãs Iinhãs
des como Recife e Fortaleza estão com seu abastecimento
de crédito do Banco do_B[a,sjJ_ e do Banco do Nordeste, dedágua reduzidos a coisa alguma, há raCirinamentá--de água
monstrando sua inviabilidade, de que os créditos. porventura
nessas -duas capitais, as maiores càpitais do Nordeste e duas
concedidos, sejam, amanhã, saldados, dado o caráter extordas maiores "Cidades brasileiras.
siVo e leonino dos juros e correÇões monetárias estabelecidas
Quer dizer, num anO como este, que tem a configuração
por agências do Governo FedCral.
·clara de uma tremenda calamidade, tarda o Governo em tomar
Tratawse de uma indiferença absoluta, uma incapacidade
completa de compreender a gravidade da situação numa região
providências e, quando as toma, o faz de forma insatisfatória.
Analisando-se _o- quadro constante e permanente do Norque tem, segundo o Ipea, 45% das famnias pobres do Brasil,
deste, as suas estatísticas, o nível das suas atividades econôseis e meio milhões de famüias, ou· 29,9 -milhões de pessoas,
micas, vê-se com que desinteresse, com que desprezo- têm
destas, 58%_ indig~ilteS,-19" ~ilhões de pessoas.l'!a__ái--ea ~!~}
sido tratadas as questões regionais.
estão 55,2% dos pobres rurais do Brasil. São números do
A falta de uma política agrícola conseqUente levou a que
Ipea, órgão do Governo. _
_ __
--· - _
as culturas básicas do Nordeste fossem destroçadas, como
No entanto, não se pense que, apesar-das desigualdades
a do algodão e a do sisal. A Paraíba, que represento nG Senado
regionais a que se referia o Seilador Josaphat Marinho, este,
Federal, na década de 30 chegou a ser o Estado mai(>! produtor
jam ~s outras regiões do B!aSil em situação dí_f~r~~t~.- P_'?r
de algodão do Brasil e foi, até recentémente, o maior produtor
incrível que pareça, o Nordeste apenas mostra, ampliadas,
de sisai ou agave. No entanto, essas culturas hoje estão simas mazelas do P"!ís.
plesmente exterminadas Por falta de ações go'Vernamentais,
O Brasil, segundo estudo de qualidade de vida da ONU,
por falta de políticas agrícolas. Não se faz no País o Zonea- _ está, agora, no 709 lugar, atrás de nações sul-americanas. ou
mente, não se cuida do aspecto_ de algumas regiões que têm
latino-americanas, como a Costa Rica, que é o 429 país, ou
uma vocação única, exclusiva para determinadas culturas. No
o Uruguai, que é o 339 país.
caso do semi-árido nordestino, são as culturas xerófitas, cultuOs números do AnuáriOEstatfstico do IBGE~-rere-rentes
ras que reclamam o mínimo de água para o seu desenvolao Censo de 1991, mostrain que a "Bdíndia'', de que falOu
vimento.
o Economista Edmar Bacha, não reflete um mosaico geográO Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
fico do Brasil, não expressa uma realidade em que -regiõesjustapostas tivessem, ora a economia desenvofvida da BeJglca,
O SR. ANTONIO MARIZ- Poís riao~ Senador.
ora a#indigência ou a pobreza india'n~s. Não é essa jl.!s~ªP9Sição
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, no se-u prode regiões. A ·•Belíndia" está em cada ponto do Brasil; a
nunciamento V. Ex~ cuida de um dos problemas crucíais da
míséria e riqueza coriviveín ení dlda g:f'and€: cidade, nas regiões
federação brasileira: o desequilíbrio entre suas regiões. A
mais ricas do País. Os númfiros do IBGE são escandalosos
ConstitUiÇão' menCiorià reitéiadaffiente a ríecessidade da elana denúncia do problema da concentração de renda, do qual
boração de planos nacionais, regionais e setoriais, inclusíVe
o Nordeste é a vítima por excelência. A cOncentração se faz
para garantir o desenvolvimento nacional equili.bàldo. Desses
no plano social, se faz no plano geográficO e _teiritori'!-1; fãli3m
planos não se cogita, porque os Governos, inclusive o atual,
políticas integracionistas que n!stabeTe"Çãm o- deSen-vOivirri€:-iii:o
querem sempre permanecer nas providências ocasioriais ou
equilibrado.
circunstanciais.
·
Os números são eioqüfmü:S por -si""iriesrriõs, -e-aqui "irie
refiro apenas ao aspecto da qtialidãde-da habitaçâo. O àiuiáriá
O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado a V. Ex•,
do IBGE registra que, em São Paulo, a mais rica.- d-as cidadeS
nobre Senador Josaphat Marinho, pelo seu aparte. V. Ex~
brãsildras, está o InaíoÍ' -número de faVelas deSte País: são
tem inteira razão, as sua-S assertivas se inscrevem n"á' linhão
594 faVelas, -coro 134".448 doriikíliOS, que ieprésentarn 5% do que pretendo seja o meu pronunciamento. Agradeçowlhe
dos seus domicílios. Se "tomarmos os dados de urna institUiç3(i a solidariedade e a sua inestimável contribuiçãO ·ao· discurso
pública do próprio Estado de São Paulo, a Fundação Sistema
que faço ·neste momento.
Estadual de Análise de Dados, veremos números ainda mais
O problema do algodão e do sisai a que me referia é
volumosos: há 450 mil faml1ias miseráveis na Cídade de· São
ilustrativo sobre o desprezo com que o Governo da República
Paulo, o que representa 1,7 milhão de pessoas;ou sejà, 11!3%-trata as regiões subdesenvolvidas. Não se agiu de nenhum
da pOpUlação da caPital paulista. É um número escanda"loso,
modo no sentido de proteger essas culturas regiona:is; aO conque fere a sen-sibilidade de quantos tenham um mínimo senso
trário, periilitii.J...:se _-o-eshibelecimento de con-corrência predade justiça.
tória entre as zonaS mais férteis e de clim3 'mais regular do
Vêwse por aí que a questão nordestina é uma questão
sul do País com as zonas semi-áridas rior~-~-s~jnas. Hoje, é
nacional; é a questão da desigualdade, do contraste de rendas,
impossível ao Nordeste competir. enl tetmoS-de cultura algoresultante da ~ãowadoç_ão de polítiCaS de distt:ibuição de renda.
doeira, com regiões faVofecidas como· o Paraná e determinadas
Nada há neste sentido_ Sucedem-se ministros da Faze-nda e
· áreas_do Estado de São PaUlo.

a códigos de computador nos bancos para, ao final, serem
transmitídas às_ sedes urbanas onde o pagamento deve se cfeM
tuar. Considere-se, ainda, o fato de que nem todas as cidades
têm agências bancárias.
São muitos os atas que--revelam a insensibifidade com
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do Planejamento,_sucederri-se planos, inas nada se faz de objetivo, de real no sentido de uma política justa de salário, uma
política tributária distributiva, nada que permita prever, num
futuro próximO, a inelhoria das condições sociais deste "País.
Esta é a trágica realidade.
O Sr. Josaphat M"&finho- Permite-me V. Ex~ um ap"ãrte?

O SR. ANTONlO MARIZ- Pois· não; Séi!ador Josáp!lat
Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho -Tanto é correto o que V.
Ex~ sustenta que o próprio Griverno,-ao dátiorar recentemente

o seu plano, o dito Plano de Ação, confess=-ór.ú:ftú:f há32- rilífhões
de brasileiros que-vivem em estado de miséria.

O SR. ANTONIO MARIZ - É exatamente fsso .. Mas
essa política nunca se torna prioridade. Não há dúvida de
que existe, por parte do Governo, uma preocup~âÇão de natU.:
reza s_ocial; o próprio Presidente Itamar Franco tem sido pródigo em declarações e em profissões de fé polífíca· que reveliin
seu mal-est·u diante desse quadro de miséria. Mas, quando
vêm os planos económicos, quando vêm os programas de
longo prazo, não se identifica aí nada que represente uma
alteração da política de distribuição de rendas; e, com isso,
persistem as injustiças sociafs, ãgravam-se ·as de_~ig_1J.~I4adeS
regionais,_
---- -, -Precisamos, em suma, de uma política autêntica-de desen-volvimento que promova efetívamente o bem-estar das pessoas, homens e mulheres; que tenha como objetivo a pessoã
humana, a cidadania, o progresso, o crescim-etifcY eCoflõmico
de~te País.
Insisto ainda nos dados do ''Anuário Estatístico", para
que se tenha uma idéia de como é generalizado o problema.
Porto Alegre, possível capital da chamada "República dos
Parnpas" -segundo pesquisa do Data-Folha~ 32% de_ sua
população defende a separação do Estado, para a criação
daquilo que seria a "Bélgica brasileira", talvez a ~eg!~_9 ~ais
próspera do Bfasil - tem 69 favelas, 25.371 domicílios nas
favelas, 6,5% dós domicílios; Belo Horizonte: 103 favelas,
5!.735 domicílios em favelas, 10% do total; Rio Janeiro: 394
favelas, 203.226 domicflios favelados, 12,4% do total; Recife:
223 favelas, 131.325 domicHios favelados, 42% do total; Lãrinjal do Jari, no Amapá: uma úniCa favela com 2-.802 domicílios~
representando 59,9% do total de domicílios do Estado. Este
é o quadro do Brasil inteiro.
Portanto, a questão não é apenas noi'destina. o-Nordeste
não é uma: realidade à parte, não está ·segreg-aao- ao·Brasil.
Ali os problemas são certamente mais graves, mas se_us IIIales
de ordem económica e sociaf -são -próprios- de todO- _o_ País
e, por isso mesmo·, -reclamam u-ma ação efetíVa âo Governo,
no que diz respeito ao lançamento das bases de uma política
de médio e longo prazo que objetive estabelecer justiça socfal
neste País.
Celso Furtado, em entrevista recente, assim como ·no
seu último livro, refere-se ao próblema do sepa:rãtismo~ niOstrando que ele está baseado na nova realidade brasileira e
mundiaL A intemacionalizaçáo da economia e o fãfO de que
a atividade produtiva no Brasil se volta cada vez mais para
a exportação levam a que se criem as bases objetivas do separatismo. O abandono do mercado interno, a inexisténcia de
um grande mercado interno é conse-qüênCia dit pobreza ·monumental existente no País.
Corno lembrava o Senador Josaphat Marinho, há 32%
de indigentes, e, se formos à categoria imediatamente supe-

Sábado !2 · 5407

rior,·a da simples pobreza, teremos, segundo o Ipea, 65 milhões de pobres no Brasil, o que representa43% da população.
Isto leva os Estados federados a concentrarem o seu relacionamento económico coem o exterior, desprezando, negligenciando as demaiS Unidades da Federação. Os sapatos produzidos
no Rio Grande do Sul, por exemplo, não são fabriCados para
calçar brasileiros, e, sim, americanos e europeus; -a ·carne produzída em Santa Catarina tatnpouco alimenta brcisileiros, mas,
sim, as nações petrolíferas e as da Europa; os nlilhões de
toneladas de soja do Paraná não se destinam ao estômago
dos brasileiros, mas à engorda de bois europeus e americanos.
Do mesmo modo, o suco de laranja de São Pa.ulo não vai
para a mesa dos nossos patrícios, 'mas vai enriquecer- americanos, europeus e até nações asiáticas. Essa é a dura realidade.
Então, se não há mercado interno, e se as relações económicas se estabelecem preferencialmente com o estrangeiro,
estão aí lançadas as sementes do separatismo. É eSSa questão
de natureza e_conómica que nos deve preocupar fundamentalmente, que deve despertar, alertar o Brasil para a sua triste
realidade, cuja causa, no fundo, reduz-se à questão s_ocial:
à miSéria, à injustiÇa e -à deSigU.ãldade._ O traço característico dominante dos governos no Brasil,
das elites dirigentes, dos quadros dos que de"têm o poder
económico, da cúpula nacional é a crueldade; é a incapacidade
de agir com senso de humanidade, com bondade. É uma
classe dirigente cn.i.el.
Isso se manifesta, sob todos os aspectos, nessas políticas
que venho aqui denunciando. Quando se analísam as ações
do próprio Governo Federal, lá está igualmente a crueldade.
Ainda há pouco -=-e -cito apena-s-··umexetnplo superficial,
- de passagem - no episódio do reajuste salarial do funcionalismo público, milhares de funcionários públicos brasileiros,
com reajustes assegurados no mês de maio, não -alcançaram
o salário mínimo. O Serviço Público -braSileiro não garante
o salário mínimo aos seus servidores; prefere adotar artifícios
corno abonos e outras complementações salariais e, coniisso,
subtrai-se das obrigações socüiis, das contribuições à Previdência.
·
·
__ É_esSe o exemplo dado pelo próprio Governo; é a Cruel<;l~de, é o fato de f!~ü_ assegurar, em momento algum, prioridade à questão sociaL O problema dos salários, o problema
do nível de vida das pessoas, é sempre perfeitamente cortável,
é s.ernpre perfeitamente suprimível nos planos de governo.
E se é assim em relação ao próprio serviço público, onde
está a ação mais diieta do Governo? Onde se reclamaria com
mais propriedade a eficiência, a qualidade, se assim age o
Governo? Como haveria de agir erii relação aos pobres flagelados das secas nqrdesünas?
E-o salário míri.imo de abril pela metade não se reajusta.
Num_ país -de economia indexada, em que os ricos_ têm o seu
dinheiro corrigido diariamente, não há correçãõ para o salário
do trabalhador rural nordestino. É o trabalho remunerado
pela metade do antigo salário mínünó: -850 mil cruzeiros mensais. Isso é um escárnio ao País, isso é um escárnio ao mais
legítimo sentimef!t9 de justiça; não podemos aceitar isso.
Por outro Iaçlo, o programa de emergência continuará
somente até julhO. Ora, quantos conhecem um mínimo da
região_ sabem que a seca mal se iniciou- o período de chuvas
devia concluir-se np mês de maio; em algumas regiões, no
mê~ de junho. Simplesmente não houve o período de chuvas;
a seca está_ instalada. Só no final dq ano, em dezembro-, em
alguiDas parcelas da região - em janeiro, na maior-parte
do Nordeste - , é que poderão ser retomadas as chuvas.
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Esse é o período normal, de dezembro a maio, abrangendo
praticamente toda a_região nordestina; masp período intermediário é de absoluta seca. Então, como se programa uma
frente de emergência, chamada produtiva, por três meses ape-

nas? Essas fr~ntes deverão ser suspensas em julho, no auge
do período_s_eco, quando mais grave for a sitUação económica
dos trabalhadores rurais, que terão consumido os poucos
grãos. porventura salvos_da estiagem. É no auge da seca que
se pretende encerrar o programa de emergência!
Sr. Presidente, deixo aqui essaS-palavras de alúta, também de protesto_ c de indignação, ao ver milhões de brasileiros
tratados de forma injusta, iníqua, àuel; ao_ ver esse traço
da crueldade das elites brasileiras acentuado, quando a ques·
tão_ é .das regiões subdesenvolvidas, das regiões pobres do
País!
Espero que o_ clamor desse_s milhar:es_de:_Jr.abalhadores
possa sensíbilízar os ouvidos das autoridades da República.
O Si'. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex• um --apa-fte,
Senador Antonio Mariz?
O SR. ANTONIO MARIZ -~Pois não, Senador Elcio
Alvares.
O Sr. Elcio Alvares - Senador Antonio _Mariz, o seu
discurso, que tive oportunidade de ouvir praticarriente na fntegra, é 9 retrato dessa situação contra a qual todos nós temos
lutado. Inclusive, a sua voz é muito iinPOrtante, porqué (epre:.senta um Estado da mais alta expressão, que é a Paraíba,
incluída nesse contexto de sofrimento. A Comissão qu-e-estuda
o desequilíbrio interregion-al brasileiro eStá exauüneilte preo:.
cupada em mostrar. dentro de_um planejamento integi"ado
do Brasil, que as soluções, principalmente, para determinadas
regiões - e aí índuo o Nordeste --, devem ser feitas em
conjunto; Ou seja, o Brasil não pode, de maneira alguma,
fii::ãr -repetindo, cada vez mais, esses quadros que temos visto
por aí afora, de extrema miséria, até ceito fjórito, em razão
da incúria dos programas que têni sido feitos em favor dessas
grandes massas, que são massas permanentemente atormentadas por intempéries e fenômenos da natureza. Nobre Senador Antonio Mariz, desejo apresentar a V. Er, neste momento, a minha solidariedade e os meus cumprimentos. Não tenha
dúvida de que sua voz, sempre destemida, sempre altiva, muito realista diante da problemática brasileira, merece ser ouvida
neste instante. Portanto; a minha solidariedade e a certeza
de que pronunciamentos como o de V. Ex~ servirão para
advertir àqueles que têm a responsabilidade de governar o
Brasil para esses problemas que estão se transformando em
problemas crôriicos, mas que preciSam, na Verdade, de uma
solução integrada, que é a grande proposta que o Senado
Federal está levando,_juntamente com a_ Câmara dos Deputados, ao Presidente da _República, para fazer urii -planejamento integrado, a fim de que o Brasil não__mais assista, doravante, a esse desequilíbrio económiCo que é tão negativo,
não só_ para a economia brasileira, mas especialmente para
o homem brasileiro.
O SR. ANTONIO MARIZ -Muito obrigado, nobre Se·
nador Elcio Alvares, pela sua solidariedade que é muito_ importante no meu discurso. V. Ex• representa um pequeno
Estado da Federação, o_ Espírito Santo e, certamente, issoaguça a sua sensibilidade para os problemas que estou aqui
abordando.
Ao concluir as minhas palavras, Sr. Pres1dente, reitero
aqui o protesto em favor da atualização dos salários das frentes
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produtivas, da ampliação do núinero de vagas e, sobretudo,
da extensão do programa até o final do ano, pelo menos,
quando se espera possa terminar essa catástrofe, que é a seca,
e se -reinicie um períod_o normal de inverno mi região no-r.:destina.
Muito obr_igado. (Muito beml)
6 Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço· a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (BeBo Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Elcio Alvares~ que falará como Líder.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Como Líder. Pronun·
cia Sem revísãó do orador.) -Sr. Pres_idente,.Srs. Senadore_s_
tive a oportunidade, na semana passada, de_ pronunciar um
discurso marcado pela angústia, porque, diante -das declarações do Deputado José Linhares, tínhamp_s um quadro que
já no Espírito Santo era constatado de maneira _flagrante,
ou seja, a posSibilidade de _fechamento das santas casas de
misericórdia e daS-entidades filantrópicas que cuidam da saúde
do povo.
Naquela ocasião, fif alusão a uma reportagem inserida
no Jornal de Brasília, na qual o Deputado José Linhares,
qu~ é q Pres~dente da Con-(ederação das Misericórdias, pintava
com tintas fortes o verdadeiro caos que haveria se não fossem
providenciados os apartes financeiros devidos pelo Governo,
ehic Virtude de trabalhos de saúde prestados por essas entidades.
No mesmo dia,_ tive a oportunidade de ver, através do
JÕrnal Naciorlai, uma reportagem eril São Paulo", nióStrãrido
também que a Beneficência Paulista, que tem o empresário
Antonio Ermírio de Moraes como seu líder, ameaçava fechar
as portas, já decretando praticamente a falência do sistema
de prOntO-socorro.
·
Em ~_nia reiliiJão que· tive-com ó Ministro Fernando Henrique Cardoso, S .. Ex~ teve á oportunidade de_ afiançar, com
muito empenho, que procuraria uma solução em um prazo
_ de dez dias.
Agora, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o Presidente Itamar Franco deu prioridade ao pagamento das dívidas atrasadas
com as santas casas e entidades filantrópicas e, de imediato,
já naquela sexta-feira, o Presidente determinou o pagamento
do mês de março, restando aínda as dívidas de_ abril, maio
e junho.
Tomei conhecimento de que o Ministro Fernando Henrique Cardoso está providenciando agora o pagamento do mês
de abril, e aí só restarão as dívidas de maio e junho.
Sr. Presidente, tenho também uma outra notícia que gostaria de registrar - e perdoem-me o caráter regional.
Falei, com muita ênfas_e, do GovemÇtdor Albuípo .Aze- _
rede- do qual não sou__ companheiro, não pertenço à mesma
legenda, até estou num grupo de oposição - e fiz_ a S. E_x~
um apelo dramático, no sentido de não deixar. a Santa Çasa
de Misericórdia de Vitória fechar: as portas, porque o Provedor
Luiz Buaiz tinha me passado, realmente_, um quadro de angústÜl_, de penúria financeira, e fá _estava praticamente exausto,
na expectativa da ajuda do Governo Estadua!.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me· v. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES -Pois não, Senador Josaphat
Marinho. Muito me honra o seu aparte.
O Sr. Josaphat Marinho- Acrescendo apenas um infor:.
mação a tudo quanto V. Ex~ está dizendo, quero acentuar
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que na Bahia. ainda esta semana, o prinCiJ)ãl jornarctO Estado,
A Tarde., noticiava aS difiCuldades por que passam os hospitais,

em grande parte pelo atraso do pagamento pelo Jnamps, e
ressaltava a situação do Hospital Arísfides Maltês~ que é um
hospital que trata da doença do câncer, irlclusive com serViços
gratuitos à população, mas· que nã<r está devidamente amparado.
O SR. ELCIO ALVARES- É uma notícia muito importante, porque acho que o problema da saúde, Senador Josaphat Marinho, tem que ser revisto- no BraSil inteíro. Na verdade, houve íncúria em relação a ess_cs pagamentos.
Gostaria até- de aduZ-ir, na·- expectãtlva de .arrarijar um
internamento, a situação de um professor uníVcisTtárió -dó
Espírito Santo. Ele tem um problema SedO-de ng3do. dependente_ de transplante. Tomef conhecimen.to desta organização
admirável que é o Instituto do Fígado _c, para tristeza minha,
verifiquei que o instituto não recebe as verbas qúe_lhe são
devidas. A exemplo desse professor universitário de Vitória,
cerca de doze outras pessoas estão na expectatiVa de um transplante, uma operação que ctista US$50.000, se não hoüver
a subvenção oficial.
Busco, talveZ_., Uma -exccção na regra _g_e~a(_si? _9oe~f!Ç?·
Mas é muito triste saber que ·dez brasileiros que não podem
pagar estão na imirténcià: de morrer, porqUe--o ITIStiiUtO do
Fígado_ não pode realizar aquilo que era a propoSta básica
daqueles que se dedicam cxatamente a este se to r de medicina.
Prosseguindo, quero fazer este registro: o Gov~"rnador
Albuíno Cunha de Azeredo, depois do apelo, dirigiu-se ao
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. E numa
vis1fa que ali -realiZou, mandou antecipar - aritecipár não,
porque o Estado já devia - da dívida ·um pagamento- de
três bilhões de cruzeiros, que serviu para aliviar. Ar quero
destacar a dedicação daqueles que trabalham na Santa Casa,
principalmente do médico Luís Buaiz, que-, como estava na
iminência o fechamento do pronto-SOcorro, mandou reabri-lo.
Infelizmente, na Capital do meu Estado, o úniCO lugar onde
o pobre pode ser atendido é a Santa Casa, porque o-sistema
de hospital hoje da rede privada é int6rariú!nte inã.cessível
para aqueles que não tém fonte nenhuma· de rendimento~
A área da saúde do meu Estado, infelizmente, está muito
mal administrada dentro de um parâmetro político que não
constrói, e isSO vem dando resultados altamente iiegativos.
Portanto, nesse momento em que o- Mihisffo Fernando
Henrique Cardoso se prepara para -realizar cortes no Orçamento para reajustar a economia, dentro da realidade que
estamos vivendo, quero deixar aqui, com 65 meus --cumprimentos à sensibilidade do Presidente Itamar Franco e do pró~
prio Ministro Fernando Henrique Cardoso, um apelo veemente, dramático e, até certo ponto, altanientc esperançoso
na ação do Presidente, para ·que não permitam, nesses cortes,
qualquer gravame· em-:- relação às verbas de. saúde, pois as
santas casas, as entidades filantrópicas--e todos aqueles que
dependem do Jnamps estavam sem receber, praticamente com
quatro meses de atraso.
Em um pafs como o Brasil, cujã inflação já passou do
patamar de 30% e os jUros bancários são cobrados de maneira
exorbitante, passando de 40%, qual é o quadro? Para não
fecharem, as entidades filantrópicas e santas casas são obrigadas a tirar dinheiro do __ ~a~co. E no momento _em que têm
o atras_o_ de 30%, que é a inflação mensal, mais os -40% de
juros, praticamente elas são obrigadas a um desembolso real
de 70% de serviços já efetuados.

C·-----~

Sábado 12 5409

Como se não bastasse isso, hoje um dos problemas mais
sérios na vida do brasileiro é o preço dos remédios. E as
santas casas e as entidades filantrópicas, que não·pm:lem pagar,
aos poucos vêem os medicamentos essenciais sumirem- das
suas prateleiras, fazendo com que a saúde do povo seja altamente prejudicada.
Como falei naquele dia, sensibilizado, tocado mesmo pela
- angústia do Provedor da Santa Casa de Misericórdia, tangido
pela entrevista do Deputado José Unhares, quero fazer este
registro em reconhecimento ao Presidente Itamar Franco pela
sua sensibilidade e também ao Ministro Fernando Henrique
Cardoso, que já estão tomando as -medidas necessárias ·para
que.- não sejam, nessa briga das instituições de saúde com
a Previdência, sacrificados exatamente os mais carentes; que
tém necessidade das verbas oficiais.
Sr. Presidente e eminentes Senadores, na certeza de que
a reformulação do Orçamento vai dar prioridade absoluta
às verbas destinadas às santas casas-e entidades filantrópicas,
deixo aqui o meu apelo às autoridades competentes.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Bello Pargaj- Concedo a palavra
ao Senador Jonas Pinheiro.
__
-- -_ O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores é fato
público, de conhecimento geral, que há mUita -fome n~ Brasil
e que milhões de patrícios nossos· sofrem de desnutrição por
.
causa dela.
-A fome brasileira é uma Í"ealidade demasiadamente gritante para ser tapada com a petteltã, para tentar-se escqndê-la
dos olhos do mundo.
_Representante do Ministério Social, Antônio Mazzarioli
f..ndré, defendeu, lá em Belém, durante o JV9 Seminário de
Política de AssiStência Social, -o engajamentO de. toda a sociedade na luta para reverter o quadro de mis~rj3. a_b$oluta em
que vivem 32 milhões de brasileiros. Esquálidos, esfarrapados,
duas mil trabalhadores rurais, mortos de fome, saquearam
os abarrotados_ depósitos da Prefeitura de Monte Santo no
-se!tãO da Bahia, e carregaram mais de 49 tOneladas de feÚão,
doados pelo Governo Federal, mas que Itão haviam ainda
sido repassados aos famintos.
A Deputada Marilu Guimarães. do PFL do Mato Grosso
do Sul, denuncia na Câmara Federal, durante reunião da CPI
da_ Exploração_ e ProstituiÇão Infanto-Juvenil, que, movidas
pela fome, há crianças de até seis anoS de idade envolvidas
no comércio de sexo.
Em Fortaleza, mais de mil integrantes do movimento
"Jornada de Luta contra a Fome" acampam pacíficamente
em {rente à sede_ do Executivo_Estadual, no Palácio do Cambeba, protestando contra a fome e aguardando providências
do Governo.
Em Recife, -revel3.~se- que- áíanÇãS e adoles_cenies entre
sete e dezessete ano-s já representam mais de 30% dã -forÇa
de trabalho nos canaviais da região. D~le~. 90,9% começaram
a trabalhar entre sete e treze -an-os dé idàde; são movidos
apenas pela fome.
_
O sociQlogo e coordenador do Conselho de Segurança Alimentar;--criado recentemente pelo Presidente da República, Herbert de Sousa, o "Betinho", diz no Rio de Janeiro
que a luta contra a miséria tem dU_í)fa diinensãO: ·a emergeneial
e a estrutural. A,tuar na emergencial, sem considerar a estrutural, é contribuir para perpetuar a miséria e a fome.
c
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Uma pesquisa feltã e-m- São Paulo, o estado mais desenno Brasil é um instrumento de extemúnio da população volvido e mais rico da Federação;-·pela Fundação Sistema
morre-se de fome inesmót
Estadual de Dados, revela, para surpresa geral, que 11%
Com uma população faminta, c3.rente de tod~s os nu~rien
das famílias da região metropolitana viveni em estido de ~om
tleS, o homem brasíleiro entrou num claro processo de degenepleta miséria e fome.
ração, sacrificando ainda mais o seu -biótipo padrão. ConstaA ilustre SenadoraJúnia Marise defende, da tribuna desta
ta-se os primeiros sintom-as de deficiência alimentar através
Casa, uma ação mais -pragmática do Governo Féderal, apred-OS resultados de sua insuficiência calórica e de sua pobreza
sentando dados estarrecedores, comprobatórios tle que cerca
energética. Isso dá início ao prOcesso de liquidação do homem:
redt.i:z-se acentuadamente a sua capacidade de trabalho, ele
de 250 mil crianças já morreram de desnutrição em uma única
paSsa a se cansar ao menor esforço, deixa de apresentar a
semana no BrasiL
As universidades brasileiras decidem, em Manau_s, criar
eficiência dele esperada, sua força muscular cai a níveis muito
baixos e torna-se impossível equipará-lo ao trabalhador oriunum banco de dados com resultados e pesquisas feitas em todo
do de regiões ou ~amília onde não haja fome.
o Brasil, para baratear os custos dos alimentos e combater
a fome a partir dos dados _e informaç:ões ali armazenados.
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex• um aparte?
No Rio de JaneirQ, famintos, muitos, mas muitos mesO SR. JONAS PINHEIRO - Ouço o aparte do riobre
mos, infiltrados por desordeiros, adotam, como_rotina de alguSenador Elcio Alvares.
ma madrugada, o saque a alguns supermercados: é a fome
desvairada convivendo com a delinqüência impune, ambas
O Sr. Elcio Alvares- Quando aqui chegamos, há pouco,
cada vez mais agressivas!
o_ Senad9r Antônio _Mariz estava fazendo u.m discurso exataEm Fortaleza, novamente, o Instituto de Psiquiatria- Inmente clamando esse estado de miséria qüe começa a assolar
fantil do Ceará revela os resultados assustadores de uma pesdeterminadas regiões. O discurso de V. Ex~ tem uma profunquisa:_ela indica que 70% dos_ quase 10 mil pacientes atendidos
didade imensa. Não adianta o Brasil querer, de uma fofma
ambulatorialrnente tiveram como diagnóstico doenças sociais,
ou de ou_tra, dar saltos gigantescos em determinados se.tore~
principalmentç a fome.
de tecnologia avançada, 4t.1ando o homem, o fundamento da
Eni São Paulo, revela-se que mais de 80%- das crianças
sociedade, está 1{ry~ndo mal -----:--- diria até -,_ péssimamentê".
que entram nas escolas não conseguem completar o primeiro
Temos uma obra~ muito importante_:_"' A Geografia da_ Fome",
grau. A fome, a desnutrição são os fatores principaiS da acende Josué de Castro, onde o autor situa bem o drama do brasituada evasão escolar.
leiro :...._ usando daquela figura acíclica do caranguejo e_ o
Em Brasüia, servidores do Conselho Nacional de Pesquihomem, um alimentando-se à custa do outro - , prestandO,
sa~ CNPq, anunciam a sua adesão em massa ao combate à
realmente, um depoimento muito importante atraVés de uma
misérüCho PaíS e pedem, c-om toda ênfãse, o impeachement
obra notável sobre a problemática da fome._ Quando ouvi
da fome entre nós.
o discurso do nobre Senador Antônio Mariz, e agora n- de
A Bíblia diz que "há hora de falar e__ ~<?_ra de calar".
V. Ex\ também lembrei-me de um outro romance, ·muito
Brasileiro, patriota, que aina-a fãmHia e a Pátria, acima de
forte na literatura brasileira, de Graciliano Rani.Os, "Vidas
todas as coisas-, profu-ndamente entristecido pelo que se passa
Secas·~, em que esse quadro, que todos os dias esta s~ndo
entre nós, utiliza a máXima bíblica e vejo que chegou a mfnhã.
reprisado no plenário doSe_[lado, é visto de uma maneira
hora e a minha vez de falar - o que espero seja mais do
quase _que gritante. D!ria que eSsas figuras escanzeladas que,
·
- ·
que um simples sermão aos peixes.
através da terra calcinada, fotografam a realidade brasileira,
Este, infelizmente, é um retrato real, com todas as S{)mpr-iticipalmente no Nordeste, ~o um apelo constante para
brias cores que cercam a miséiía, ·a- foine" e -a-desnutrição
que as vozes não silenciem. Aqui no Senado, ultimamente.
em nosso País. Somos - e isto voltou a s-er-revelado recentea maior parte dos discursos que estão sendo realizados timbra,
mente- a oitava economia do mundo, mas, paradoxalmente,
exatamente, em convocar a atenção do Governo para o aspec..;
convivemos com uma população de cerca de 32 milhões de
to social. Não adianta fazer uma sociedãde adiantada economifamintos. A fome, entre nós, não pode ser negada: é endêmica
camente, sob o ponto de vista de construção de estradas,
e_já mostra os seus terríveis resultados na formação do homem
de obras, muitas vezes de sentido altamente discutível, para
brasileiro. Por o_utro lado, o Produto Interno Bruto cresceu
deixar o homem à margem. Tenho, nessas duas últimas sema4,36% no PrimeirO trimestre deste ano em relação ao último
nas, fa_lado da tribuna- e confesso-me até_ certo ponto ·gratifi~
trimestre de 1992, o que nos_dá a dimensão ·_escandalosa do
cada porque os primeiros resultados começam a surgir contraste social brasileiro. Foi o· maior creSCiniento trimeStraf
a respeito do aspecto da saúde em favor dos mais carentes~
desde 1980, quando o IBGE come-çou a- medir a variaç~o-- Tomei, ex_atamente, a bandeira daS santas casas de miserid_o fator.
-- es filantrópicas porque tenho uma proximidade muito grande
Em 1992, o País, apeSar da fome e da niiSéria, Tegistrou
com a realidade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
PIB de 410 bilhões e 300 milhões de dólares.
e a de Cachoeiro de Itapemirin:l. Senador Jonas Pinheiro,
Chegamos, em razãcr· do cadinho das gr~.ndes transfora_ medicina não pode ser curativa, tem que ser preventiva.
mações sociais em que estamos envolvidos, a uma ·encruzi- Nesse âmbito, o discurso de V. Ex~ é perfeito. Não adianta
lhada que exige da so_ciedade uma definição a curto, ou meficarmos aqui pedindo verbas -para os hospitais, verbas para
lhor, a curtíssimo prazo. Temos que afastar, o maiS rapidacurar aqueles que procuram realmente as entidades hospitamente po.:ssível, o fantasma da fome da nossa gente.
lare_s, se não estamos cuidando do fundamental, do básico.
O Plano de Combate à Fome e à Miséria, lançado recente- Como vamos querer uma geração bem constituída, bem nutrimente pelo Presidente Itamar Franco, prevendo despesas ~e
da, s~ as_nossascrianças logo no início,ptindpalmente aquelas
21 bilhões e 560 milhões de dólares, é o primeiro passo conque não têm o favofecímento fín3riCeifO, já começam a enfrencreto que estamos dando nessa direção, admitindo~se pela -tar problemas gravíssimos de subnutrição? O Brasil está vivenprimeira vez, nos ú1timos temp.os, ofici_alment~~ que a J>obreza
do ainda um problema gerado, exclusivamente, pela nossa
o

Junho de 1993

Sábado 12 54 !1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!)

falta de saneamento, doença de Terc-eiro Mundo, o ·cólera.
·O que é mais grave, no momento eni que Betii:iho inicia essa

campanha visando conscientizar todos erit favor da- batalha
contra a fome, é preciSo- qUe todos compreendamos que é
fundamental ao Governo ter seus instrunientos para conlbàie-r
esse mal. Não entendi de maneira alguma, ninguém me deu
explicação- plausível por que_ aquele f(_)rnecimento _de leite empreendido no Governo -do Piesidente José Sa_!ney, de uma
hora para outra, foi paralisado. Não enfenao Por que o Governo, tendo um dispositivo tãO -importante como é a merenda
escolar, cm alguns estados pequenos --:-aquele_§__ que não têm
a grandeza económica dos grandes estadOs brasil~irQ~ - a
criança vai à esc013. não para ã.prender, mas parã Comer ã.
merenda _escolar, não dá continuidade_a _esse programa. Por
isso, avalio que nessa hora em qU-e o Governo Itamar Franco
quer priorizar a área social, dar ao homem brasileiro uma
dignidade de vida, é preciso que o Ministro Fernã.ndo Henrique Cardoso tome medidas duras, ninguém se ilt,td~ com issO.
Penso que o Ministro- Fernando Henrique Cardoso está no
caminho certo. Este Brasil tem abusado do direito de fazer
as coisas erradas_numa área tão inlfJOrtante coln<fa eCollómiCa.
Nós, Senadores _e Deputados. devemos ter a compr_eensão
de que·o Ministro precisa priorizar em relação a determinã.'dos
problemas. É incrível que alguns Senadores ou Deputados
possam reclamar do provável corte de verbas no :Orçamento
- votadas aqui no Congresso Naciorial - no ~o11_1ento em
que <J Brasil se recicla na área econôrriica. faÇo ~lll: apelo
aos meus colegas Senadores e Deputados_: vamos_ colal?_pt:ar
com patriotismo e com altruísmo. Nesta hora, não po<:lemos,
de maneira alguma, colocar_ situações políticas e pessoais à
frente, em detrimento do grande interesse-naCional. E nesse
ponto, o discurso-de V~:~~~ cres_ce para uma aVaiiãçãO por
parte do GovernO_. No_momCnto em que se tem que podar
alguma coisa, cortar às possíveis "gorduras" do orçamento
-o que acho. a essa altura, muito difícil, porque, na verdade,
estamos vivendo uma situação financeira delicada - , o Governo não-pode restringir. d(! fo~ma algu:r:na,yerbas qu~ têm
como objetivo dar ao brasileir() maior dignidade, para não
transformá-lo, de maneira nenhuma~ n~:~!" famint~.,Já que
não exercitamos a medicina pré:ventivi:t, vamos dar o instrumental necessário à medicina curativa pàfa' que essas entidades, que se propõem a colaborar com o Governo ·sem nenhum
interesse, possa111 realizar seus programas:,~ prOgtainãs nitidamente filantrópicos--e- berienierentes. CumpiimentO mais unia
vez V. Ex•, Senador Jonas Pinh"eiro, Sempre pté0-2cipado· eõm
a píoblemática nacíonal, pelo discurso que eStá ·realiziindO:
Manifesto também, nesta oportunidade, a convicção, a certeza
de que o Presidente Itamaí Franco _dará praticidade às suas
palavras no momento em que prioriza o social. O BraSii"preCisa, acima de tudo, de cornpreen~rão em favor dos mais _carentes,
daquete·s que não têm óportunídade, sequer, de fazer urna
refeição diária. CongratUlO-me ·co-m V. Ex~ e tenho certeza
absoluta, a voz de V ~E~ será mais uma nesse coro imenso
que se forma aqui, no plenário do Senado, clamando por
medidas sociais niaís bli.lnanas e mais justas para que o País
não apresente, de maneira alguma, um quadro de miséria
que chega a ser, em determinados momentos, assustador.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado pelo brilhante e enriquccedor aparte de V. Ex~, nobre _Senadoi Elcio
Alvares, que, aliás, não me surpreende. De certa forma, V.
Er antecipou o fechamento do_ meu pronunciamento, como
haverá de notar, mas isso é jUstamente conseqüêncía de quem

conhece a realidade do noss_o País, de quem está ~ par dos
graves problemas que afligem noSsa população. V~_Ex• verá,
no prosseguimento do meu pronunciamento, o que proponho,
o que pretendo seja feito para salvar da fome e da miséria,
tantas crianças, neste Pàís.
Quando há carência de proteína, o crescimento do homem é le.nto, precáiio, cJeficiente -e difícil. São coritingentes
e mais contingentes de subnutridos de estatura muito abaixo
do normal. Moças e rapazes de 16, 17 anos parecem de oito
-e noveanos; não cresceram, não- desenvolveram o intelecto
tão-somente pela subnutrição, resultante da fome. Pouco ternos feito para corrigir esse estadO ~e cOisas.
No Governo do ilustre Senador José Sarney, sua grande
preocupação com o social o levou a criar, com grande êxito,
o_ programa do leite para a criançà carente, que chegou a
atingir diretamente mais de oito milhões de crianças, quando
o universo infantil, carente de proteínas, assinalado por pesquisas mandadàs fazer pelo Governo, era -de onze milhões
delas,
O Sr. Ministro do Planejamento e dirigente do Programa,
o hoje Deputado Federal Aníbal Teixeira, do PTB íriíneiro,
cOnseguiu alocar cerca de d_ois bilhóes de d~lares por ano
para os programas sociais. ·Durante o Governo Fe"rnando Collor, o Programa foi desmont3.do,_reduz_indo~se_ os_r~cursos
a apenas 230 milhões de dólareS, quase IO% do que era envolvido anteriormente na ação sociãl. _- ~--- _ O leite era pÕst<i na b~Ca d~ cri-ança C_e-rta, com um índice
de deSVios -de -ª'penas 7%~ Além da garantia de que 93%
dos pequenos carentes estavam recebendo, quando nada, um
litro de leite por dia, havia também um interesse muito grande
na questão da merenda -~colar~ É fatq_ público e notório que
a ·m-aiorla daS ériâllças ·que vão à escola infelizmente o fazem
principalmente pela merend~~ pois na quase totalidade ela
se -constitui ná stia úáica refeição decente do dia.
-- A elevada eficiência dos programas alimentares do Governo Samey foi_medida pOr estUdos reCélltês, feitos no Nor~~s~e, _segund~ os quais se_ constatou que, entre 1986 e 1991,
ãriOs d~ s~a v~gência, a !flOrtãlidad~infantil, na região, caiu
cerca de 40%. Esses dados animadores podem ser encon~rados
em relatórios da Unicef.
- - O Programa da Merenda Escolar, Cf~e precisa ser reta~
mado com a_ mesma intens_ídade e freqúênda ·que alçançou
no Çioverno_ same_y-segundo- quas_e 30 milhões de crianças
-,mostrou uma estratégia inUitOiiltéligCnie ·e hUri:J.ana: trouXe
para a escola, para a merenda -:-:- portanto, -para uma refeição/dia, nt~triciOnalmente perfeita - , o "irmão:Zinho", tão
dependente, quanto o aluno, dos cuidados que a escola oferecia. Quando, pOr qualquer fator alheio à vontade do Governo~
hayià problemas no forneciment~ da merenda, a freqüência
caía "irii~diª-tamenti:: cerca de 30%, aumentando mais, se as
causas não fossem prontamente corrigidas.
__ ~e~bro que o défjcit de proteínas é muito mais grave
do que de calorias, porque a sua não-ingestfio, o que vem
ocorrendo com milhões de infelizes crianças brasileiras, apre-:
serita graves e quase sempre irréparáveis Conseqüências. A
J>riitleira- delas, que liquida com o biotipo, é o·nanismo. A
criança com tendência a não crescer não cOnsegue atingir
a altura ideal cqrrespondente à sua idade, como registram
as tabelas antroPológicas. No Nordeste, onde a situação tem
características "riúiis graves; a- rédução média é_ de mais ou
menos 20 centímetros. A segunda conseqüênCia, tãO grave
quanto a anteriOT;-é a-diminuiçãO do peso também da_ordem
d.e 20%. Mais grave e muito ·mais triste ainda, pois nesta
o

_

_

__ -
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época de vida é que se desenvolve o cérebro, com a redução
Em 1990, investimos s_omente 1.2% do Produto Interno
Bruto agrícola em pesquisa agrícola, enquanto os Estados
de muitos milhões de neurónios, a massa encefálica passa
a ter média de dois a três centímetros cúbicos abaixo do norUnidos inv_estiram 3%, Naquele mesmo-ano; gastamos áperias
mal. Isso gera uma enorme incidência de deficientes mentais,
0,6% do PIB em ciência e tecnologia; os Estados_ Unidos,
e total inaptidão para a escolaridade.
_ -3_%. A participação do setor agrícola no Produt9 Interno Bruto
É bom que a Nação saiba que, apesar da fome e da
-PIB reduziu-se de 28,8%, em 1950; p3ra 8,9%, em 1990.
miséria, 7,5 milhões de crianças, entre 10 e 17 anos, trabalham
AléD;J. disso, parcela po'nderável da nossa população passa
e representam 11 ,6% da força nacional economicaménte ativa_. -· _for.ne, mais de trinta e dois milhões. de pessoas, segundo um
O sacrifício que fazenl-é muito grallde, porque_ a maioria, _estudorecentedoiPEA._
subnutrida, tem um rendimento inferior à médja-dOs que tê-m
De acordo ·com estudos efetuados pelo próprio GõVerno.
um padrão alimentar melhor.
o~- País necessita destinar nesta década, no mínimo,- '2% do
Um relatório intranqüilizador, mas real, encaminhado
seu PIB à ciência ~ tecnologia;- pata -igUalar-se, -pelo menos,
este ano ao Presidente Itamar Franco pelos técnicos do lnstiw -a 11.m país de médio desenvolvimento, conio a Coréia·. ·
tuto de Pesquisas Económicas Aplicadas (!PEA), informa
E_nes~e conte)!:to que a criação, no ano·passado, no âri:tbito
que, em cada grupo de dez brasileiros, dois vão dormir todos
~ Einbrapa, do Sis~ema N~çiomll de Pesquisa Agropecuária
os dias com fome.
---- -....:= que-sera -viabilizado através de um projeto de apoio - ,
Apesar de tudo que se está tentando fazer, sabewse agora
co·nstitui, sem dúvida, um passo im.pot'tàrtte para o desenvol~
que dos quatro milhões de crianças que deverão nascer este
vimento da agricultura no Brasil. Aquele sistema havia--sido
ano, cerca de duzentos mil delas vão mor:ter de desnutrição,
i~stJtü(do em )99.1, por força da Lei n' 8.171, a chamada
·- · · · _ 'Lei Agrícola, com a finalidade de coordenar a pesqui~a em
antes que façam o primeiro :iijiverSário. _- ~ :;_.,_- ·
Comei se· vê, Sr. PreSidente, é ·um qUã.dró- deSalentador,
nível nacional e nos estados e municípios e---adequar as políticas
de pesquisa agropecuária às do desenvolvimento económico.
crescente nessa direção, a ~da dia. :tJrge_ a, ~omada_de proviw
dências incontinente-. Que· o Betinho inclua no seu Plano de
Pretende-se, com o sistema, atender-às necessidades do
País no que concerne à melhor_ia e expansão da produtividade
Combate à Fome o restabelecimento do Programa do Leite
agriC013, de acorÇo _com os princípios do desenvolvimento
e o fortalecimento da mere~d-~ escolar, experiências maiSc di:>
auto-sustentado da agricultura, expresso na ConferêilciaSobre
que vitoriosas, exemplares do Governo Satnt!y. Diria-melhor,
que o Presidente Itamar Franco fizesSe" tocar esses programas
Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, a
enquanto o Betinho elabora o projeto 4~ combate à fome.
EC0w92, realizada no Rio de Janeiro, ailo pasSadO. Com issO,
As _crianças não podem esperar. O hiato deixado pelo Govemb
obterwse-ia o fornecimento de alimentos abundantes e de çusto
Collor nãõ"'j)6de se 3iiip}iar, avançando no Governo 1útm3.i'.~
reduzido, sem prejuízo de lucro satisfatório do produtor, ~sS_ew
Que o Presidente Itamar Franco dê imediatamente o "i'ãs~
gurando-se, ao meSmo tempo, a qualidade do meio arrt!Jclente.
so mais irriportante na bllscã ctã solução para o problema;
A operacionalização do Sistema. Nacional de P_esquisa
que reúria o Ministro da Fã.úmda, Senador Fer~!_anqo HenriAgropetuária será processada através do planejãmento,oelaque Cardoso, o Ministro da Educação, MU;tliio Hingel, o Miboração e execução de programas e projetos__de pesquisa,
e contará, illicialmente, para um período de cinco. ail6s, de
nistro do Planejamento, Alexis stepanenko, o Ministro Jutahy
Magalhães Júnior;·- da_ Ação_ Social, para a- determinação das
1995 ao ano 2000, com reC.UisoS da ordem- de dois e meio
bilhões de dólares. Deverão participar do Sistema, á Embrapa,
primeiras providências de alocação de recursos·paraoperacionalização- do Programa do Leite e fortalecimento da merenda
3S etnpresas estad4-aiS c:le pesquisa, universidades, cooperaw
escolar.
·
tivas, associações__ de produtores) org_~nizações -n_ãC)wgqvernalJ?.entais - ONG, etc. ·
-·
Si". Presidente, Srs. Senadores, acabo de utilizar: erh deÚ~-~
Ao iliar o Sisteq~~ Nac,iõnal de_ Pesqu-isa Agropecuária,
sa da dignidade nacional, o meu direito de _falar. Coxitinuarei
a Lei n9 8.171 reconhecia a necessidade de a pesquisa agrícola
defendendo, sempre que necessário, a adoçãO-_-de programas
eStar ligada aos produtores rurais, às comunidades, coopera- alimentares tão eficientes _quanto aqueles realizados pelo Goti vas, à assistêncià técnica extensão rurai. Enfin1, era preciso
verno José Sarney. Não é chegada a hora de calar.
sistematizar e integrar toda a geração de tecnologia num órgão
Muito obrigado. (Palmas.)
central, evitando o deSperdício e dispersão de esforços, que,
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra _naturalmente, Q_correm_em_sistemas est~ques.
-- -ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
- _.Apesar da escassez de recursos, a Embrapa·vem desenvolO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronunéi~ _vendo, de~e 1974, um traba_lho de melhoria de tecnolo_gi_a
o seguinte discurso.)_- SI. Presidente, Sr_tS e Srs._ S@.adoies,
relativa a produtos básicos, Como arroz, feij~o,_ milho, soja,
a economia brasileira -erifr~nta,__ no momentO, um -dos- mais
trigo, mandioca, leite e carnes, que compOem a cesta básica
sérios e complexos problemas de sua história. A crise_ está
da população. Assim, vários e importàiltes tealízâÇ6es foram
aí, profunda e inclemente. Todos nós estamos sentindo isso
obtidas, na área de Biologia e conservação dos solos; no mew
na carne. Três graves distorçõ~s afloram à pri~_~ita viStá:
lhoramento genético da soja; na criação de novas varied.ade_s
a inflação elevada, próxima dos trinta por cento ao mês; a
florestais; na manutenção da biodiversidade e preservação
extrema concentraç_ão de renda e as enormes_ cJisparidades
dos·tecursos genéticos; na produção de h1bridos de alto rendi_· regionais.
. mento, através da Engenharia· Genética; ·na introdução de
A agricultura não poderia fugir a este. quadro._Apesar
novas tecnologias para produção de alimentos etc.
de estarmos produzindo cerca de setenta milhões de toneladas
É preciso salientar, Sr. Presidente, que esses investimentos no--setor de pesquisa agrfcola têm tido um retorno compende grãos anuais, a produção e produtividade ainda são baixas,
sador, algo entre vinte e- um e quare!J.ta e dois por cento,
bem inferiores à média das nações desenvolvidas e nem pode,w
o que- mostra as vantàgens e o interesse em alocar recurso~
ria ser de outra maneira. Senão vejamos.·
·

e
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nesta área. Mas os gastos, como vimos antes, sãO ái"rida pouc_os

O projeto do" SNPA pretende priorizar a-s segui_nieilillbãS

e insuficientes. É preciso investir mais.
.
_:
Por outro lado, a agricultura brasileira apresenta um quadro acentuado de disparidades regionaiS. A r~giã9_Centr6-Sul
utiliza, crescen.temente, insumos básicos~ -cOmo fertilizantes_
químicos e inseticidas, em setenta por cento de suas propriedades. Também é aí que se concentra a maior mecaniZação
· agrícola, com o uso de tratares, colheitadeiras e demais implementas agrícolas. A mecanização também é maior nas culturas
de exportação. Em contrapartida, conforme _estatís~ica de
'1980, três quartos-das_p~opriedades rurais ainda empregavam
arcaicos_ instrum-~Dtos manuais de trabalho 1 como ~px~Qa.• facão, foice e machãao: - - - -- A implementação do Sistema Nacional de Pe·squisa Agropecuária, através do projeto de apoio da Embrapa, ·tem na
descentralização um sup-orte importante, a qual implica a delegação de algumas atribuições, tais corria: alocaçaoe-adminiStração 9-e recursos em cada região; definiçãp Q.e prioridades,
planos de trabalho e estrutura_ org~ni~c_~,cio_n_al.intern(\ daS: unidades de pesquisa; coordenação relativa ao SNPA e ao Sibrater, no âmbi.to da região; e avaliação e acompanhamento.
A principal fonte de recurso_s_ para o projeto é :o Orçamento da União. Mas a capacidade desta para novos investimentos está reduzida em função da crise económica. Em vista
disso, há que se buscarem outras alternativas, alhpliándo-se
e diversificando-se as fontes em nível nacional e internacional,
públicas e privadas.
OS fin3.ncEt.mentos destinar-se-ão às ·atividades' de ·pesquisa e desenvolvimento e de desenvolvimento institucional,
como recursos humanos, construções, máquinas 'e equipamentos. Serão captados-junto-à:s·agências1ntéfnad0ilais·oú privadas, principalmente aqueles en'l.basados nos postulados da
EC0-92. Assim; O--Grupo- êlos- Sete Países Industrializados
- G-7 --contribuirá com·o Brasil, através do Fundo de
Conservação das Florestas Tropicais Brasiliirã.S-, com-o-Valor
de 250 niilhões de dólares, para cornpatibilizar.·os C?bjetivos
. econõmiéos e os áril.bientais, preservar os re-curSos _genéticos
e controlar a entrada do gás carbónico na Amaz6nia .. ·
Outra fonte de recursos; em riívertnt~nl-ãdOiiãi; e· o-_Gfõ·bal Enviroment Facility- GEF, admiriÍstradó ·pelas "NaÇC5eS
Unidas e pelo Banco Mundial, para projetos.relativos a aspectos de degra:dação~desertificação e. réflorestarnento da terra,
ou seja, aquecimento global, destruição da biodive_rsidade,
poluição de águas internacionais e esgotamentO de ozóniO. Cóm a impleinentação, Srs. Siriadorés, do Sistema Naciona! de Pesquisa Agropecuária,·vra projeto de apoio, espera-se
obter a sua operacionalização; em nível nacional e' regional,
através de mecanismos de coordenação; artitúlação e fiilanciamento de ações de instituições pübiicils1 e PriVadâ's; da ror-máção de recursos humanos para o setor e de CriàÇãb'de unidades
de infra~strutura física, laboratóiióS, tf"anspõ"rtes e de eXperimentação.
s.erão também ~laborados, preliminarmente. programas
e proJetas de pesqutsa e desenvolvimento agrícola, corno os
~as florestas tropicais, caatinga, _cerrad<?s_, pantanal, terraços
litorâneos, várzeas. Esses projeto~ e programas atenderão ã
.d:manda .e ~os pos.tulados_ da Eco-:.gz__,Q$_i6I:d00s principaiS
sao: P?lu1çac:> ~íbrrda e ~alta de águ~ tratada; poluição do
ar; reSiduos sólidos e tóXIcos, que contaniifiam-~as fontes de
águ~; degradação dos solos; desmatamento; perda da biodiversidade e mudanças atmosféricas, como desastres naturais
camada de ozónio e aquecimento -da terra.
-- '

de pesquisa: zõneamento e_cológico-ec_onômico das regiões~

pesquisa sobre ecossistemas e suas espécies ecológicas, botânica, biologia_~ microbiologia do solo_, fisiol_ogia, hidrologia,
climatologia, fitogeo_grafia, con_s-ervação da biOdiversidade_,
proteção da produtividade do solo etc.
- __ _
- Os programas e projetes di:iSisteina Nãclonal de PeSquisa
Agropecuária irão beneficiar produtores rurais e agroindustriáis~ consumidores, entidades de classe. universidades, organizações não-governamentais, instituições públicas e privadas,
agrícolas e ambientais, a sociedade rural_ das ecorregiões e
a sociedade urb3na, que diSporá de alimentos de qualidade,
-em abundância e a custo reduzido
Sr. Presidente, como vimos, o projeto de apoio ao Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária representa, realmente,
um -p-assO importante, a- rilvel tecnoiOgico financeiro. da
agricultura brasil_eira. O Brasil. todos reconhecem, inclusivt!
autoridades e ins_titu"ições internacionais, possUi "um ·po-téilciaf
extraordinário na agricultura, graças, sem dúvida, ao seu exteriso território,--iodo ele composto de terra~_ produtivas e
féneis ç clill).a_~.m~no e favon\vd.. __Colllo_liizia- Pc:!ro Vaz de
Qüriinha, em sU-ã. histórica cãrta ao Rei de Portugal, quando
do dc_scobrimento do Brasil: "aqui em tudo se plantando dá".
· Merece, assim, cumprimentos e apoio. a iniciativa da
Bffipresa Brasile~ra de Pesguisá__~gf<?pccuária -:-_E.MBRAPA
de instituir, ãtrãV.éS-de sua Secfetaria de Programas EspeciaisSPE, o projeto".de apoio ao SiStema Nacíonal de_Pesquisa
Agropecuária, para melhor capacitar; teCnOhgiCã:menk, a
iióssa_ 3:gricultur4 e torná-la mais- produtiva e auto-sustentável.
O ·_que se espera é que a nova diretoria da Embrapa, quase
qt.ie ip~egralmente renovada, c_qnt,iQ.I.J.C a incentivar os estudos,
pesquisas e programas para aume~;~ta"r a p-rodutividade na agropecuária brasileira. E temos conviCção de que isto ocorrerá.
Eram essas; Sr__ Presidente, ·<;ls considerações sobre o assunto que achamos por bem trazer a esta Casa.
r

-

e

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Não há mais orado·
res inscritos.
·
Nada mais-havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunda-f_eira a segu\nt~

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47. DEl993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
,c47, ~e 1993 (apresentado como_conclusão de Parecer proferido
em Plenário, Relator: Senador Mauro Benevides, em substituição à Comis?ão de Assuntos Económicos), que a-utoriza
o Governo do. Estado de _São Paulo a emitir e--colocar nomercado, atrayés de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São PalJlÇ> - LFTP, destinadas ao.
giro de 90% da_s ~4.272.995 LFT.P, vencíveis em 15.de junho
de 1993.
-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do :art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão; em turno único, do Projeto de Resolução no
44, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó-

5414

SábadO 12

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

micos, como conclusão de seu Pax:ecer 11~_.166, de 199~), que
dispõe, com base no art. 52, incisos V e VII, da Cons_tituição
Federal, sobre as operações de fiilari.dãirieilf6 externo· com
recursos orçamentários da União. (Dependendo de parecer
sobre as E,mendas de Plenário).
·
O SR. PRESIDENTE (Be!lo Parga),- Está ence~rada
a sessão.
(Levanta-se a s~ssãq às} Lh45min.)

Junbo<.le 1W3

a autuação do requerimento e _a pÜblicação de sua aposentadoria.
_ --Fica àlteradõ o tuncfaritenta 1e.g;ai""da conCeSsão di apôsen~
tadOiia, a que se refere o presente'Ato, para excluir o's-ãrfigos
490" e 491, do Regulamento Administrativo=do Senado Federal.
·
, Senado Federal, 11 de junho de 1993. -Senador Hum·
I>ei1o Lucena, Presidente.
ATO DO í'kESIDÉNTE N•107, DE 1992,.
ATO DO PRESIDENTE N• 50, DE 1990,
De..Crescilia Aparecida VaUoccí,
De Messias de Souza Costa, Analista Legislativo,
Analista Legislativo, Área de ProceSso_
Classe Especial Padrão lll
Legislativo, Classe Especial, Padrão III
APOSTILA
APOSTILA
Fica alterado o _fundamento legal do presente Ato de
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para
concessão de Aposentadoria, para incluir a Resolução SF n~
incluir a Resolução SF n~ 21, de .1980.
__.,_
21180.
Senado Federal, 11 de junho de, 1993. -Senador HumSenado Federal, 11 de junbo de 1993, -Senador Hum- . berto Lucena, Presidente.
berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 193, DE 1992
ATO DO PRESIDENTE N• 247/1990,
Joyce_ Marques de Barros Analista Leg_islativo,
De Miguel da Silvà, Técnico Legislativo,
Área de Taquigrafia, Classe Especial, Padrão I
Classe Especial Padrão III
APOSTILA
APOSTILA
Fica alteràdo o fun_clamento _Legal a que se refere o preFica alterado o fundamento legal do presente Ato de
sente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF _o~_ ?1_,
concessão d~ apa:sent~dor!a, para írlcluir o art. 517, IV do
de 1980 e excluir os artigos 490 e 492 do Regulamento AdmiRegulamento Adininistrativo do Senado Federal.
- -_
nistrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 11 de junho de 1993. -Senador Hum·
· -- '
Senado Federal, 11 de junho de 1993.. ..,., Se_u.ador Hum- . berto LUcena, ·Presidente.
berto Lucena, PreSidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 430, DE 3-11-92,
ATO DO PRESIDENTE N• 118, DE 1991
De Petronilho Rodrigues da Silva,
Arnaldo Gomes, ·Analista Legis~ativo
Técnico LegislativO, Ãreã. -de Artesanato,
Classe Especial, Padrão V
Área de Processo Legislativo,
APOSTILA
Classe Especial, Padrão III
Fica alterado o Fundamento legai do presente Ato de
APOSTILA
concessão de aposentadoria, para incluir a Resolu_ção SF n~
77, de 1992, e Resolução SFn' 42, de 1993.
Fica alterada para 32/35_ (trinta e dois trinta e cinco avoS)
Senado Federal, 11 de junho de 1993. -Senador Huma proporcionalidade do tempo de serviço const~nte des_ta Ato,
berto Lucena, Presidente.
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
SENADOR JVTAHY MAGALHÃES -Alto índice
1- ATA DA 115' SESSÃO, EM 14 DE JUNHO DE
-d-e-morte por acidente de trabalho. Transcrição, nos Anais
1993
do Senado, do artigo publicado no jornal Folha de~- Paulo,
1.1-ABERTURA
ediç~o de 14-6-93,_ intitulado Ética e. Futrico, de autoria
1.2- EXPEDIENTE
de Cosette Alves.
1.2.1- Avisos
1.2.5 -_Requerimento
N• 367,368 e 381/93, do Ministro da Fazenda, encami-N• 570/93, de autoria do Senador Garibaldi Alves
nhando informações sobre os quesitos constantes dos Re~ - Filho, solicitando autorização do Senado Federal para dequerimentos n"s 299, 300 e .343, de 1993, dos Senadores
sempenhar missão no Exterior.
Eduardo Suplicy e Ney Suassuna.
.
1.3- ORDEM DO DIA
-N' 645/93, do Ministro de Estado Chefe da SecreProjeto de Resolução n• 47, de 1993, que autoriza
taria de Planejamcnto, Orçamento e Coo!denação da Preo Governador do Estado de São Paulo a emitir e colocar
sidência da República, encaminhando informações sobre
nO :ffie!cado, através de ofertas públicas, Letras FinanceiiaS
os quesitos constantes do Requerimento n" 297, de ~993,
do Tesouro do Estado dé São Paulo - LFTP, destinadas do Senador Gilberto Miranda.
ao giro de 90% das 64.272.995 LFTP, vencíveís em 15
1.2.2- Oficio do Secretário da Receita Federal
de junho de 1993. Votação adiada por falta de quorum.
- N 9 811/93, encaminhando escla-recimentos a respei- _
Projeto de Resolução n<? 44, de 1993, que dispõe, com
to dos_ quesitos constantes dos Req_u~rimentos nçil 240 e
base no art. 52, inciso V e Vll, da Constituição Fedet-~1.
350, de 1993, de autoria dos_ Senadores Esperidião Amin ~~bre as _op"erações de financiamento eXterno com reccu!Sos
e Dirceu Caineiro, reSpectivamente, dl.iigidos ao ex-Miorçamentários da·UniãO.Apreciação sobrestada, após ~sa- __
nistro de Estado da Fazenda, Dr. Elizeu Resende.
rem da palavra os Srs. Ronan Tíio, Mauro -Benevides,
1.2.3- Requerimento
Jutahy Magalhães e Esperidião Amin. Deputado Federal
-N' 569, de 1993, de autoria do Senador Almir Ga- -PB, Dr. Arnaldo Lafayette.
briel, solicitando autorização do Senado Federal para deSENADOR PEDRO TEIXEIRA- Apoio à ptopos- ·
sempenhar missão no exterior.
ta de equalização dos preços agricolas apresentada pelo
1.2.4- Discursos do Expediente
Ministro Nuri Ap.qraus.
__
__
_
SENADOR MAURO BENEVIDÊS- Centenário .
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Contrariedade de
de nascimento do ex-Senador Olavo Oliveira.
S. Ex• com o chamado movimento separatista.
SENADOR JONAS PINHEIRO, como. Líder- Fa- .
SENADOR FRANCISCO ROÜEMilEiW..:. crí:
lecimento do Presidente do_ PTB, Paiva MuniZ.
ticas à Portaria n~ 43/93, do Ministério da Saúde, que deterSENADOR NABO R JÚNIOR- Reajuste dos pre- mina o" cancelamento da fluoretação do sal para o combate
ços da borracha.
à cárie dentária.
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO PEDERAL
DIÁIUO DO CONORI!S!O NACIONAL
laptWIO 110b r•pouabilidaclc da lúu do Seaado P-.raJ

MANOEL VJLEJ..\ OE MAGALHÃES
· Dir•tot.Oet&J do Scudo Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Direw .Ea:c.avo
L:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA

ASSINATURAS

Diretor AdaiailtnbYo
Se.a1ral

I.I:IZ CARLOS BASTOS

................................................... _______...................... as 10.000.ro

Dlrew lacl•U'IIl
PI.ORIAN AUGUSIO COlfllNHO MADRUGA
OireiOr Adjuto

SENADOR ODACIR SOARES- Aspectos positi. vos logrados até o momento pelo Programa Nacional de_
Desestatização, com repercussão nas bolsas de valores e
. no Sistema Eletrônico de Negociação Nacional- SENN.

Tiraaem l.:!JO ucãplara

que menciona e dá outras providê'ncias. À Comissão Diretqra para redação finaL

1.3.4-

D~signação

da Ordem do Dia da próxima ses-

são

1.3.3 - Comunicação da Presidência
Término-elo prazo sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, das Emendas
da Câmara ao Projeio de Lei do Senado ne 410/91 (n'
2.477/92, naquela Casa), que restabelece o incentivo fiscal

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DffiETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 115a Sessão, em 14 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior

. As 14 HORAS .E 3o MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

AVISOS

Affonso Camargo _Albano Franco_ Alfredo Campos _ Á~v-aro
N'~" 367, 368 e 381/93, de 4 do corrente, do Ministro da
Pacheco _ Bello Parga _ Chagas Rodrigues _ Elcio Álvares _ Fazenda, encaminhando i:Õformações sobre os quesitos cons-tantes dos Requerimentos n95 299, 300 e 343, de 1993, dos
Epitãcio Cafeteira - Esperidião Amin - Francisco Rollemberg - Senadores Eduardo Suplicy e Ney Suassuna;e
Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Henrique Ahneida -- N' 645/93, de 7 do corrente, do Ministro de Estado Chefe
Hydekel Freitas_ José Fogaça_ Júnia Marise- Jutahy Magalhães da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
_ Lourival Baptista _ Magno Bacelar_ Márcio Lacerda_ Mauro da Presidência da República, encaminhando inforniações soBenevides _ Meira Filho_ Nabor Júnior __ Odacir Soares Pedro bre os quesitos constantes do Requerimento n9 297, de 1993,
Teixeira.
do Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A lista de
presénça acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. HaR
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos tiabalhos.
O Sr. 1" Secretário proce-derá à leitura do ExPediente.
É lido o seguinte.

As' informações foram encaminhadas, em cópias,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao arquivo.-_
OFÍCIO DO SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL
NQ 811/93, de 28 de maio último, encaminhando esclarecimentos a respeito _dos quesitos constantes dos_ Requerimentos
n~ 240 350, de 1993, de autoria dos SenadoreS EsperidiãÕ
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Amin e Dirceu Carneiro, respéêtivaniente, dirigidos aõ ex-Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Eliseu Resende.
As respostas foram encaminhadas, em cópias, aosRequerentes.
Os Requ~rimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues),- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela sr~ 19
Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 569, DE 1993
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República· para representar o Brasil na Conferência Mundial de
DitéitoS Huinanos, a realizai-se em Viena. de 14 a 25 de
junho de 1993, solicito-ãiitofii3:çâ0 do Senado Federal para
aceitar a referida missão, nos termos dos arts. 55, III, da
ConstituiÇão e 40 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1993: - Áimir Gabriel
Senador
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.Doutor Antônio Augusto Qmçado Trindade, Professor
·cto Instituto Rio Branco (sem ónus);
Conselheira Man1ia Sardenberg Zelner Gonçalves, Assessora do Secretário-Geral das Relações Exteriores;
Doutora Ella Wiecko Volkmer de Castilho, Coordenadora de Defesa dos Direitos Humanos e do Cidadão da Procuradoria-Geral da República;
Doutora Brancolina Ferreira, Coordenadora do Canse-·
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério
da Justiça.
___ _
Brasília, 9 de,junho de 199:3;_172» da Independência e
105' da República. -ITAMAR FRANCO - Luiz FeHpe Palmeira Lampreia.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
com o art. 40, § 4\' do Regimento Interno, o requerimento
se-rá remetido .à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto
no art. 40, § 3", da Lei Interna.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação,
O SR, PRESIDF,NTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a pal~yra ao nobre Senador,
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
O SR. MAURO BENEYIDES (PMDB ~cE: Para uma
DECRETO DE 09 OE JUNHO DE 1993
-breve comunicação. Sem· reVisão do oradoL) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorre hoje, em meio a expressivas comemorações _
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n~-1.565; de-5 de setembro de 1939,
promovidas na capital do meu Estado, o cent(!nário de nascimento do Professor Olavo Olíveira, ex-Senador da República
regulamentado pelo Decreto no 44:721, de 21 outubro de 1958
e n° 7L733, de 18 de janeiro de 1973, alterado pelos Decreto
e político e marcante atuação durante quase 50 anos no Ceará,
n' 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado pelos Decretos
com merecida projeção naci.ónal.
n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975,85,148, dé f5 de setem:
Deputãdo Estadual, DeputadO Fedefãl na- Constituição
bro de 1980, e 95,670, de 26 de janeiro de 1988, resolve, __ de 1934-, Senador nas !egislaturas de 1946-1955, O lavo Oliveira
dirigiu, entre otitras agremiações, o antigo Partido Social ProDesignar a segu~nte Del~gáção para representar o Brasil na
gt:essista, obedec~ndo à lid~rança do ex-ÇJovernador Adhemar
Conferência Mundial de Direitos Humanos, a realizar-se em
Viena, de 14 a 25 de junho de 1993: Chefe: - - - "
de Barros,
·.Doutor Maurício Corrêa, Ministro de Estado da Justiça;
Homem de decisões polêmicas. no que tange ao posicionamento da corrente política que soube comandar ao longo
Delegados:
de várias décadas, nunca tergiversou em ass~m.i~- riscp__ elei~o
Senador Almir Gabriel;
rais, buscando seinpre 1delltificar o seu partido com: os (nteSenador Garibaldi Alves Filho;
resses do povo cearense.
_
_
-·~
Embaixadora Thereza Maria MachadO-QUiDteíri, Effibaixadora cm Viena (sem ónus);
-- - Formado pela Faculdade ~e Dire"ito de Recife, após estudar em Granja, sua terra natal, Sobral e Fortaleza, no Liceu
Embaixador Gilberto Vergne Sabóia, Represeq.tante Perdo Ceará, o Professor Olavo Oliveira ascendeu à condição
manente Adju-nto junto às.Nações Unidas em Genebra;
de catedrático de Direito Penal de nossa F:iculdade de DireiEmbaixador José Viegas Filho 1 Chefe' do Dep~rtamento
tOs sendo um dos mais brilhalltes advogado~ de sua geração. '
de OrganismoS Internacionais do Ministério das Relações Ex,
teriores;
Jornalista de .estilo_ primoroso, responsabilizava-se por
artigos publicados nos seus jornais O Democrata e Jornal dà
Doutor Théo Pereira da Silva, Secretário-Executivo do
Ministério da Justiça;
Manhã, usando uma causticidade de linguageJP p~ra condenar
autoridades e governos, ao comentar episódios polít~co-par.:.
Doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa,- S~Cretá:ríO da
COordenaçã<> da Defesa dos Direitos Individuais e- dos Intetidários de sua época.
Tive o privilégio de conviver de perto com O lavo Oliveira,
resses Difusos da Procuradoria-Geral da República;
na redação do Jornal da Manhã, nos idos de 1950, quando
Ministro Jayro Coelho, Ministro-Conselheiro da Embaixada em Viena (sem ónus);
iniciava eu uma fascinante atuação prifissional, interrompida
_
·pelo desempenho de sucessivos mandatos eletivos, conferidos
Ministro José Augusto Lindgren Alves, Chefe da Divisão
a mim pelo povo cearense.
das Nações U o idas do Ministério das Relações Exteriores;
Ao lado de Alfeu Faria de Aboin, de seu filho Raimundo
Doutor Pedro Demo, Secretário Nacional-dos Direitos
Ivan Barroso de Oliveira, Stênio Gomes da Silva,_Joaquim
da Cidadania e Justiça do Ministério da Justiça;
Bastos Gonçalves e tantos outros, o velho mestre do Direito Doutor Guilherme Henrique Magaldi Netto, Consultor
fez escola como figura exponencial da poiíÜca do Ceará
Jurídico do Ministério da Justiça;
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sendo-lhe reconhecida a irrepreensível lealdade que dedicava
aos seus correligionários.
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trabalhistas sinceros de nosso Paí:s, hoje abrigados em outras
legendas partidárias, mas conservando os mesmos idéias de
Na Carta de 1946, a _!:'ua participáçãOTóiSaltenfe-aolado
vida c de ação política. ele considerou todos como passíveis
de voltar à filiação no PTB por meio de um programa dinâmico
do Senador Plínio Pompeu de Sabúia Magalhães, bem assim
de ação.
dos Deputados FederQ.is Paulo Sarazate, José de Borba, Beni
O Professor Pã.iva Muniz era fluminé-ns_e-,- nascido no inteCarvalho c muitos dos integrantes da representaçãq parlamentar cearense.
rior do Estado do Rio de Janeiro; viveu a maior parte da
suã juventude e forrilação na ·cida-de de- Campos~ aó- norte
Ao ocupar a tribuna do júri cm processO rumoroSOs em
do Estado. Ali. por seus méritos pessoais, feZ parte do aritigo
seu tempo pontificavã com-o causfdico respeitável, tanto na
SAPS - Serviço de Alimentaç-ão da Previdêncía Social. Se!l
defesa de SCIJS clientes como na ac~sação de ré_us, fazendo-o
sem se preocupar com os honor'ários que !h I.! seriam devidos,
trabalho foi tão bom_. tão des~acado e tão profícuo para a
classe trabalhadora, que o então GovernadQr Roberto Silveinum-desprendimento que o manteve pobre, apesar da intensa
ra, do Estado do Rio de Janeiro, impressionado com suas
atividadc que exccia no escritório da Praç_a GcflC:i"8.1 Tibúrcio,
condições de ~derança, levou-o a intergraf a chapa de depuno qual contou com a desvelada e competente colaboração
..
--tados estaduais do PTB nas eleições de T952.
do_ Dr. Francisco José dos Santos NQvais.
__ __::_ ____ _
Eh~ito, cumpriu na Assembléíã LegiSlativa dois mandatos
A Raimundo Ivan Barroso de Oliveira transferiu_ a expeconsecutivos, tendo sido líder da Bancada do_ Pl'.I.Loaquela
riência e o descortino para o exercício do munt;~s partidário,
Casa. Economista, profundamente interessadQ nos problemas
vendo~o eleger-se à Assembléia Legislativa_do Estado dQ_Ceabrasileiros, foi Pro(essor da UFR,J,nO Estado do Rio de Janeirá, no cumprimento de mandato interrompido Supreendenro, tendo-se aposeõ.tado há dois anos. tementc por urna despropositada e injusta cassação. Sr. Presidente, Srs. Senadores: _
~- E fi 1958, em pleno cre~ci!Dento de su~ ~iderança, foi
eleito De"putado Federal e firmou-se_como um- dos ma.is sólidos
A Bancada dQ Ceará nesta Casa Legi$lativa não poderia
olvidar uma data tão significativa, intrinsecamente vinculada
e ~abilidosos dirigentes do PTB. Foi P'esidente também. do
antigo IP ASE -InstitUto de Previdência dos S_e_ryidores do
à história político-cultural do no_s_so Estado, cqm repercussão
Estado, Graças ao seu trabalho intenso, chegou à Presidência
_
no Pais.
Regional do Partido em seu Estado e mais tarde {oi eleito
Oiavo Oliveira foi um dos grandes talentOS ile sua-ger~~
.
__
para a fUnÇaO nacion~al rriáXima.-ção, e o seu centenário teria__que ser realçado COm este rcgiS:trõ,
Quando do movimento militar de 1964, durante o qual
embora aligeirado, sem prejuízo de uma sessão especial que
desde já requeiro - para reverenciar-lhe a memória impeos trabalhistas foram implacavelmente perseguidos, sem quar~
tel, seu nomeõcupava um dos primeiros lugares na lista de
recível.
-cassadOs logo ãpós o ·golpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
-- - Paiva Muniz, Um patri0ta da mellior qualidade, há oito
anos estava na Presidência da Datamec. Era Viúva, foi Casado
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Predidcnte, peço a palavra
duas vezes e_d_eixou dois filhos, um.de cada casamento: Patrícia
.como Líder do PTB. para uma breve comunicação.
ToreiH Muniz·e o jovem Joaquin:a Tayares de Paiva Muniz_O SR. PRESIDENTE (Chagos Rodrigues)- Solicito aos
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo, em noine do ~ar
Senadores que não façam uso da palavra comO lideres, anÍt~s
tido Trabalhista Brasileiro, registrado nos. Anais desta Cãsa
de, pelo menos, ouvirmos os SenadoreS inscritos.
um voto de pesar pelo fale_cimento do Presidente do meu
Concedo a palavra a V. Ex•
Partido, o Professor Luiz Gon_zaga Paiva Muniz.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB :-AP. Como Líder.
Para uma breve comunicação. Sem revís~o do orador.) O Sr. Chagas Rodrig~es- V. Ex,'me permite Uffi apafte~
Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço uso da _palavra neste
no.bre Senador Jonas Pinheiro?
inStante com muita tristl.!za. Góstafia imensamente de não _
O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço. ínteressadamente.
ter esta oportunidade, porque, na verdade, o quepretendo,
V.
Ex~, Senador Chagas Rodrigues.
como Líder da Bancada do PTB no Senado, é comunicar
O Sr~ Chagas Rodrigues - Aproveito a oportunidade
o fal~cimento do Presidente nacional do PTB Luís Gonzaga
para, em ineu nome e acredito-:-- também_ em nome da J11inha
de Paiva Muniz, que Ç>corrc_u na madrugada de Ontem, dominBancada, lamentar a infaus_ta tiotícia e render as nossas homego, e o seu sepultamento hoje, às 10 horas, no cemitério
nagens oa homem público que foi Paiva Muniz. Eu o conheci
São João Batista; de onde estou chegando neste _cxato momende perto. Em 1964, quando o País Passou a viver de modo
to. Saímos, o Senador Valmir Campelo e eu, às 7 horas da
irregular em face do golpe militar, eu pertencia ao Partido
manhã, tomamos o avião de regresso às 12Q30min e viemos
Trabalhista Brasileiro e éramos, pois, companheiros. E, em
dirctamentc Uo aeroporto para o Senado a fim ·dç fazer este
1965, dissolvidos os Partid-os políticos, nós, trabalhistas .. tomatriste corilti.nicado.
mos a iniciativa - pórtfüê éramos 'a Oposição -de fundar
Quero dizer, Sr. Presidente, que Pa.iva tv1'uniz, Presideriú::
o MDB, e contamos com a colaboração de comapanheiros
do __Partid_o Tra_balhi!,ta BrasileirO desde 1985, foi um firme·
de outros Partidos. Nesse ano, fundamos_ o PDB, mas cóntidefensor das idGias _e das posições trabalhistas. O Professor
nuamos oposicionistas·~e Coin __idéias_traQaUliSt'!S~ Lementei
Paiva Muniz, cujo nome se- confundia com as idéias do nosso
multo a divergência havida mais tarde._entre os dois grupos
PTB,m estava vivamente empenhado em um grande trabalho
trabalhistas, cada qual me convid"ando para participar de seu
para garantir ao partido uma posição-de relevo e lide_rança
trabalho. No ocasião, eu dissera _não ser o momento, ainda,
nas eleições casadas de 1994.
_
.de se cogitar da criação de novos Partid9s. Do grande Pa_pi~o
Seu sonho, largamente anunciado, era de conseguir, atrade oposição~o MDB, depois, PMDB -surgiram os demais
vés do eficiente-caminho da negociaç_ão, c()_ngregar sob a banP~rtidos. De modo que, nes~_a. oportunidade lamento profundeira e a legenda do Partido TrabalhisJª Brasileiro todq_s_ os

-~-----------------~
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damente essa ·notícia. Foi uma perda para o Partido Trabalhista Brasileiro e para a política brasileira. Os homens idealistas, sinceros e honestos lamentam profundamente esse passamento. Er~linente Líder Jonas Pinheiro, aqui ficam, porran=
to, as nossas homenagens a um eminente homem público

que, mormente agora, fará muita falta ao Brasil.
• O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Chagas
Rodrigues, recolho,_ com muito carinho. o .seu sentimento
de pesar. Lcmtrou V. EX'' passagens históri~s importante-~
da vida de Paiva Muniz e da vida do próprio Partido Trabalhista Brasileiro.
Todos sabemos que o PTB foi o partido mais implacavelm~nte perseguido em. 1964 t: que, inclusive, naquele instante, foto agent~ responsável pela eclosão da Revolução. Penso
que é legítimo dizer que o Partido Traballií:::.ta Brasileiro é
o de maior, tradição dente os existentes,s em _demérito para
os-demais. E um partido cujas principais lideranças não migraram para a formação de outras siglas, quando do advento
da Revolu~ão. O prôprio Paiva Muniz foi parar na Itália,
onde exilo1.•-se. E tantos outros líderes buscaram exl1io em
diversos países, m_as_ não migraram para ouúas sigli1s: Grande
parcela das maiores lideranÇas petebistas permaneceu sem
partido.
E com a distensão iniciada no Governo Geisel, concluída,
prolongada e continuada no Govemo Figueiredo,_corn a v_olta
do pluripartidarismo, renasceu, com a mesma sigla e com
os mesmos ideais, o PTB.
De modo que recolho, de forma muito grata, os sentimentos, de V. Ex• e a rememoração desses días passado:::.
na companhia de Paiva Muniz, um grande líder, um grande
homem e um grande condutor do nosso partido.
O Sr. Mauro Benevides- V.
nobre Senador Jonas Pinheiro?

O SR. JONAS PINHEIRO nobre Seilador Mauro Benevídes.

Ex~.

me permite um apa-rte,

Com agrado ell o ouço.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre St:nador Jonas Pinheiro,
também eu, a exemplo do que fez o nobre Senador Chagas
Rodrigues, em nome de sua Bancada, o PSDB, desejo levar
a V. EX" a manifestação de pesar e a conseqüente solidariedade
do PMDB no Senado Federal cuja Bancada tenho a honra
de liderar. Poderia, também, recordar passagens da minha
corivivência com Paiva MUniz, sobretudo quando no episódio
do impeachment do ex-Presidente da República, Fernando
Collor de Mello, recebi em meu gabinete, naqueles instantes
cruciais da deliberação do Senado, o apoio e estímulo do
PTB através do seu Presidente Nacional, o hoje saudoso e
desaparecido grande parlamentar que foi Paiva Muniz. Naquela ocasião, Senador Jonas Pinheiro'. ele saudou-se com palavras realmente repassadas de emoção e teve, exatamente,
a preocupação de incentivar-me pã.ra que eu, Presidente do
Senado, tudo fizesse, objetivando colocar esta Casa em sintonia com as aspítações do povo brã.isleiro. Na manhã de hOje,
defrontei-me com .a notícia do falecimento de Paiva Muniz,
e, agora, quando V. Ex• pranteia o seu desaparecimento,
desejo levar-lhe, em nome da_ ~arreada do PMDB_ no _Senado,
em nome dos nossos Colegas e no meu próprio, as nossascon;.
dolências ao Partidp c à famr1ia do saudoso líder político do
Rio de Janeiro.
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O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado pelas palavras de apoio e pelas lembranças sobre a vida de Paiva Muniz,
nohre Líder, Senador Mauro Bencvides.
Agradeço a manifestação da Liderança. que representa
o partido. e acre:::.cento que. alpem das considerações de V.
Ex·' aqui feitas, também o partido se fez representar no sepultamento pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
Aproveito para dizer ainda que foi bom ouvirdo Governador Leonel Brizola, que este ontem à noite velando o corpo
de Paiva Muniz e. boje, presente ao sepultamento. as considerações de que esta era um homem probo, um exemplar digno
da classe política; um exemplo dos maiores políticos, porque
traçar e cumpiir a trajetória de vida cOmo o-fei Paiva Muniz,
qu~ foi presidente de instituições. foi Deputado Estadual e
Federal, morreu pobre, embora fosst: Presidente da Datamec
e mcirrcu pobre. Dizia ainda S. Ex~ que. nos dias de hoje,
isso é raro, que não são muitos os políticos q_u.! adotam uma
postura dcau:st<2ridade e prohidadc. um exemplo de vida dig·
na, como fez Paiva Muniz.
Ao ouvir aquelas consid!!rações _fiquei gratifiCado--e hon-radO po~ k:r sido um companheiro de Paiva Muniz enquanto
presidente do partido e, antes disso, poucos sabem, foi um
dos diretorcs do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac -instituição da qual orgulho-me de ter trabalhado.
A Sra. Júnia Marise- Senador Jonas Pinheiro, V. Ex•
me permite um aparte?

O SR. JONAS- PINHEIRO- Pois não, nobre Senadora,
com muito prazer.
A Sra. Júnia Marise- Senador Jonas Pinheiro, não tive
o privilégio de conhecer o professor c ex-Deputado Paiva
Muniz, pessoalmente, de ter tido também a oportunidade,
como tantos polítocos braisleiros tiveram, de receber dele_
as palavras de inteligência de compet~ncia, de brilho e, sobretudo, de orientação em relaççao às questões que dizem respeito ao nosso País. à democracia c- à li herdade. Mas sempre
acompanh<.::i o Prof. Paiva Muniz à frente do Partido Trabalhista Brasileiro. sedimentando a sua carreira, através de um
programa voltado pela consolidação das liberdades democráticas do nosso País, pela participação e pela presença de todos
os segmento::; da sociedade brasileira e, púticularmcnte, dos
trabalhadores. A bandeira de Paiva Muniz foi a da justiça
social. É dentro desse programa que ele abraçou com tanta
dignidade e, sobretudo, com tanta co_erência e fidelidade à
própria histól-ia do trabalhismo braisleiro, desejo manifestar
a minha sincera consideração, neste momento em que o Brasil
perde um ilustre filho. Cada vez que temos a notícia da perda
de brasileiros como Paiva Muniz, sentimos que ela não é
apenas para os seus familiares, mas para os seus companheiros
de partido, de luta, de exnio; para os seus companheiros que
com ele sempre devotaram a causa da reconstruç,.ão democrática de nossa Pátria. Mas é_ __ uma perda que o Brasil certa~
mente chora neste momentõ, porque o Professor Paiva Muniz
sirhboliza o que há de melhor na classe política brai::;lcira,
pelo exemplo que deu de seriedade, pelo exemplo que deixa
para todos os políticos da nova geração, os políticos que têm
a mesma vocação de Paiva Muniz, de servir a causa do nosso
País. Mas deixa S. Ex", também, o exemplo mais nítido a
ser_ seguido, que é a seriedade nacondução dos a tos que pra ti~
cou em sua vida pública. Portanto, trago, aqui a minh"a homenagem pessoal a V. Ex·' como líder do Partido Trabalhista
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Brasileiro, que rende este preito hoje ao Professor Paiva Moniz, deixando a minha palavra, a palavra de quem sempre
procurou, ao longo da vida pública, conhecer de perto e receber as luzes daqueles que têm a experiência para-nos conduzir
ao futuro. Deixo registrado, aqui, Senador Jonas Pinheiro,
não apenas o testeminho que não for vivenciado no contato
com o Professor Paiva Muniz, mas o testemunho de quem,
mesmo de longe acompanhava o trabalho que vinha exercendo, principalmente para a construção do Partido Trabalhista
Brasileiro. na formação de todas as lideranças que desejavam
transformar este País, através das mudanças.

O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Senadora Júnia Ma rise, de todas as palavras que V. Ex~ p-roferiu, que entendo
de muita justiça, todas valiios_Q5 c valorosa~. eu dcstac.o.. entre~
tanto, aquelas cm que V. Ex~ diz que paíva Muiüi_é_ um
exemplo a ser seguido _c que, certamente, o Brasil político
chora o seu passarnento por ter sido, como bem diz V. Ex",
um permamcnto arquitcto da construç_ão das liberdades.
Recolho com muito carinho essa manifestaçãq de pesar,
de solidariedade, neste momento tão difícil para a farnfiia
de Paiva Muniz, viúva duas vezes, tendo, recentemente~ per~
dido a sua segunda esposa - e creio que este fato muito
contribuiu para o se_i.!Jalccimento ~ ncstG mc>mcnt9 _de _dific_ul~
dadc, de emoção, de seritimento, agradeço em nome da liderança do PTB e da darnília, a solidariedade apres-entada por
V. Ex~
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somenté cm meu nome pe-ssoal, mas também da Liderança
do Partido da Frente Liberal, porque, neste isntante, comun~
gam todQs o"s partidos políticos. Ouvimos o Senador .Chegas
Rodrigues, o Líder do PMDB, Mauro Benevides, a Senador~
J_únia Marise que, por ceto, traz o reconhecimento do povo
mineiro à atuação da vida pública de Paiva Muniz. Quero
também perfilhar, juntamente com o seu -pronunciamento.
Senador Jonas Pinheiro, a homenagem do Partido_ ci_a Frente
Liberal àquele que, em vida, teve a responsabilidade çie pfesidir o P~rtidoTrabalhista Brasileiro. Não faço qualquer registro
biçgráfico. V~ _Ex" -~stá senáo muito feliz:.ao fazer oportuna
síntese da vida de Paiva Mun_iz~ Adiciono, neste iri.Stante,
pranteando o seu falec_irilento, a homenagem do me_u Partido,
o Partido da Frente Liberal, na convicção de que p<Üva Muniz,
em vida, foi o dedicado defensor _d(! ç!_asse política brasifeira
e~ mais ainda, honrou, com dedicação e com dignidade, todos
os cargos públicos pelos quais passou, prinCipalm"ente os mandatos cletivos que lhe fora_m__ çonferidos pelo povo do Estado
do Rio de Janeiro. Recife, portanto, V. EX\ ria qualidade
de Líder do Partido Trabalhista_B:(asileirQ,_a }1omel].agem do
Partido da Frente_ Liberal, no momento em que registra o
passamento do ex-Deputado_Paiva Muniz:
O Sr. Magno Bacelar- PermiteMrne V. Ex• um_aparte,
nobre Líder?

O SR. JONAS PINHEIRO - Em seguida, Senador Magno Bacelar, mas não antes de dizer ao Senador E leio Alvares
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex• urn aparte?
que entendo como urna manifestaçãO de inlensa_geri.erosidade
O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço V. Ex' com prazer.
e amizade as palavras ditas em relação à minha pessoa. Entretanto, aquela ditas em relação ao Presidente Paiva Muniz,
O Sr. Elcio Alvares -Na qualidade de Líder do PTB,
as considero justas por retratar realmente a personalidade
V. Ex• cumpre o doJoroso encargo de fazer o registro do
de um homem que, durante quarenta e um anos, desde 1952,
falecimento do ex-Deputado Paiva Muniz. Os registres sempre
integra as lides do Pãrtído.Trabaihist3 Braisleiro, criação de
contam a história dos .cargos públicos, da vida, e não deixa
Getúlio Vargas, de quem foi talvez o maior entusiasta e seguide ser uma síntese daquilo que o prateado representou na
dor. Ele foi ti.Ih defensor intransigente das_ idéias_ d~ Getúlio
vida pública. Mas _eu gostaria de exaltar um momento da
Vargas sobre o trabalhismo. daquelas idéias que defend{ãírt,·
vida de Paiva Muniz - já que não o conheci pessoalmente,
que defendem e que continuarerp.os a defender: o interes_se
não tive convivência política -"que me marcou,. No último
-do trabalhador sem radicalismos, mas cotn pé na realidade,
programa do PTB apareceu, _at~ certo ponto, com determidividindo a nossa preocupação entre o·capitilliSmó e o tràbanado viço em falar exatamentc das suas idCías trabalhistas,
e eu que não o conheci pessoalmente-- torno. a frisar - - __Jhismo- a associação dessas duas variáveis -,-porque Um não
.
- - -subsiste Sein o óuti""o.
vi naquele senhor de idade jã avançada, um homem cheio
Nobre
Senador
Elcio
Alvares,
recolho o sentilnento:do_
de idais. Não detinha, no momento, nenhum mandato. Sei,
PFL através das palavras de V. Ex". entendendo-as como
através de sua história pOlítica, que foi deputado estadual,
a manifestação generalizada de todo o Partido da Frente Libe.deputado fecl~nü, e aqui em Brasília foi" cassàào quando da
ral.
Revolução de 1964. Paiva Muniz, a exemplo do que todos
Ouço o Líder do PDT, Senador Magno Bacelar.
nós somos, foi um operário dessa imensa oficina da política.
Todos nós, de uma forma ou de outra, nos subordinamos
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador ~onas Pinheiro,
a inaior"lideúmÇa do meu Partido se fez presente aos funerais
certas regras e conceitos, e çle repetiu, ao longo de sua vida,
exatarnente isso, até com uam certa _obs.tinação, de mante~
do Professor Paiva _Muniz~Enhe~antÇ>, não poderia eu, como
acesa a chama do trabalhismo provindo de Getúlio Vargas. - Lídei:- do PDT fleS-tã Casa, -Oeixár de exp"res·sar oSSêDfiniento"s
Lembro-me bem, através dos noticiários, da sua luta indordo nosso Partido, de profunda p_esar pela perda de um homem
que_ se caracterii:ou_pela probidade, pelo ide"alismo e pela
mida, para manter ao lado de outros companheiros a legenda
do Partido Trabalhisca Brasileiro, até _certo ponto criando
perseverança. O nobre Senador _Chagas Rodrigues já havia
um conflito de poSições com o atual Governador do E~tado
citado o lamentável episódio da divisão do trabalhismo e o
do Rio de Janeiro, o Engenheiro Leonel Brizola. E agora,
Professor Páiva MU.niz, nos i:i.Itirnos meses de vida, se dedicava
-como bem falou o nobre Senador E leio Alvares_- à junÇãO
paradoxalmente- também lendo nos jornais- Paiva Muniz
acalentava um ideal de unificar todas as forças_ trab~lhistas,
das forças trabalhistas para torná-las mais fortes, mais repree vinha mantendo com o Governador Leonel Brizola um diálosentativas, por· entender que o trabalhismo estf\.ac~ 9os
go muito estreito, para dar curso àquela idéia que, por certo,
iÕteresses da esquerda ou- da dire"ita, pois defente os iritereSses
cado,a través da sigla que V. Ex", com muito_b_rUh_antishio,
do trabalhador, que é a grande força propulsora da Nação
dedicação c proficiência lhtciramente reconhecidas, lidera,
brasileira. QUeria receber V._ Ex~ a minha solidari_edade e
a do meu partido, pois hOmens como Paiva Muniz -fazem
aqui no Plen~rio do Senado. Quero fazer este registro não
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como que nós permaneçamos nessa trincheira de luta pelo
ideal da democracia.

O SR. JONAS PINHEIRO -N-obre Senador Magno Bacelar. foi muito importante a presença do Governador Leonel
Brizola nos funerais de Paiva Muniz. mas não mais importante
do que esta manifestação de V. Ex•. neste momento. no Senado V. Ex• é o Líder do PDT e traduz não só o s.cu sentimentO
mas também do seu partido. E é sob essa forma que recolho
as suas carinhosas palavras, as suas sentidas manifestações
em relação a esse homem que foi um exemplo de brasilidade,

um exemplo de patriotismo. um homem extremamente preocupado com as questões sociais. com ·a aflição dO trabalhador,
com·as agonias que vive o Paisneste momento cte tantas dificuldad~s. Portanto, nobre Senador, se foi boa a presença do
Governador Leonel Br!zola nos funerais, a presença de V.
Ex~ não foi .menor; aliás, dignifica as manife"Stações. Farei
chegar à família de Paiva as manifestações de_ todos os Srs.
Senadores.
O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO -Ouço o-nobre Seoa(\or?
Pedro Te:,ixeira.
O Sr. Pedro tdxeira - Em nome do Líder do nosso
Partido Progressista, Irapuan Costa Júnior, qúero também
aliar-me a estas manifestações de pesar em homenagem ao
~mi11cnte Líder Paiva Muniz, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, tão bem representado neste Cángresso pela
figura de V. Ex• e outros exponenciais d~ po!ítfC~ brasileira.
Muito já foi dito. Na verdade, a experiência e oS conheci- .
mentos_ dos meus Pares, que provavelmente militaram e o
conhec_e.ram. através de suas obras, preenchem verdaçl_eiramente toda a nossa manifestaçao de pesar e sentimento. Por
conseg~ln_te, Q Par.tido Progr_cssista quer também se fazer presente neste momento _de_ desolação e tristeza para a famllia
e para as forças políticas. tendo em vista que_ tomei conhecimento pelos jornais, de que o eminente Presidente do Partido
de V. Ex• estava realmente preocupado em criar novos quadros políticos para permitir que este País tivesse uma governabilidade dç mais tranqüilidade. Solidarizo-me, então, em nome do Partido que agora represento por delegação do_ meu
Líder. Obrigado a V. Ex"
O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Pedro Teixeira; representante do Partido Progressista nesta Casa, fique
certo V. Ex• de que ouvi intcressadamente a manifestação
de seus sentimentos, o reconhecimento do valor de Paiva
Muniz para a vida pública do País, não só para o PTB. Qualquer dirigente partidário tem importância ~agna pará a vida
pública, política. social_e, económiCa ói OOSsit NiÇãO-_-__
De modo que V. Ex~ receba
mim a gratidão por essa
manifestação-de solidariedade que, como eu dizia, farei chegar
aos familiares do nosso sauôoso presidente Paiva Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

-ae

Durqnte o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o' Sr.
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nab"Or Júnior,
:Y Secretário.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr.
Nabor Júnior, 2" Secretário, deixá a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1"'
VicekPresidente.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedoa palara ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa.)
-S. Ex• não se encontra no plenário.
Concedo a -palavra ao nobre Se::nador Epitácio Cafeteira.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. _NABOR JÚNIOR (PMDB ::.__ AC. Pronuncia o
. seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, O drama dos produtores e trabalhadores na
economia da borracha continua se agravando, em virtude das
dificuldades crescentes vividas pelo País, em particular pelas
regiões menos privilegiadas.
Hoje, Sr. Presidente, quero fazer um registro importante
e positivo, a ser comUnicado aos brasileiros que dependem
da heveicultura para sua sobrevivência e a criaÇão -dos filhoS:
o reajuste dos. preços da borracha natural, bruta ·ou beneficiada.
O Diário Oficial da União da_última !;íexta-feira publicou,
à página n9 7. 781, Portaria do Ministro da Fazenda, SenadoiFemando Henrique Cardoso, reajustando as tabelas da goma
elástica, vigentes para os pr-odutos localizados no próprio municfpio de origem. Os novos valores, que entraram em exercido no mesmo día da sua divulgação pelo Diário Oficial,
são os seguintes, com base na tonelada e sujeitos à incidência
do ICMS:
1. placa bruta defumada- Cr$48.469.448,00;
2. borracha em bola ou péla- Cr$40.140.589,00;
3. c_ernambi virgein prensad·a (CVP)
Cr$36.126.548,00;
4. cernambi a granel, com_unidade máxima_estabelecida
em 30% - Cr$28.098.386,00;
· 5. cernambi rama. unidade máxima 27% Cr$23.808.403.00;
6. látex de campo (DRC 31%) -Cr$21.644.632,00;
7. cernambi, na rubrica de outras héveas, cotada à razão
de Cr$26.698.370,00.
Em conseqüência do reajuste do ·produto in natura, também a tabela de preços da borracha beneficiada foi aumentada
em seus valores, destacando-se os _s~gu!ntes tipos, sempre
Cotados à razão da tonelada:
1. crepe claro n' 1 - Cr$105.788.546,00;
. 2. crepe claro n' 2 - Cr$103.112.659,00;
3. crepe escuro n' 1 - Cr$92.451.344,00;
4. crepe escuro n' 2 - Cr$90.848.797,00;
-5. crepe escuro n" 3 - Cr$88.152.365,GO:
A tabela também estabelece os preços para venda de
borracha do estoque de rese_rva, que oscil~ de
Cr$90.848.797 ,00, nos tipos RSS-3, SMR-20 e SNR~20, até
· Cr$10!.155.605,00, para os tipos SMR-L. SNR-L e SIR-L.
Citei expressamente os valores mais sigiüficativos da nova
tabela da borracha, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
que sua divulgação, pela "Voz do Brasil" e por outros órgãos
do Senado Federal, atinja os trabalhadores e todos quantos
dependam da economia da borracha vegetal, muitos_deles
perdidos e isolados nos rincões mais distantes da Amazônia,
tendo nesse_s vc:;fculos sua única fonte diária de informações
que diz~m respeito a sua sobrevivência econômica e as perspectivas que se abrem ou se fecham para as respectivas famílias.
É, na realidade, pouco, muito pouco no universo de carências e de dificuldades vividas pdos produtoies·, usineiro~
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e trabalhadores do setor gomífcro ..:..._ Jnassempre representa

um alento, esse reconhecimento da defasagem nos preços e
valores do produto que já fez a força da econom_ia brasileira
e que, ainda hoje, representá a maioralavanca social da grande
Região Norte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)-.:...._ Sr. Presidente, Srs. Senadores, O
Brasil é detentor de um triste recorde mundial: é o Pais com
o maior índice de mortes por acidentes de trabalhO. A sua
dianteira nesse índice é tão grande que, mesmo se reduzissem

essas mortes a um terço, ainda assim continuaria a ser o país
com o maior número de óbitos, acima de Israel, o segundo
colocado. Enquanto em 10.000 trabalhadores acidentados em
1991, registraram-se 8 mortes na Fiiilândia, 12 nos EstadOs
Unidos, 19 no México, 20 na Espanha e 21 em Israel, no
--- --- -Brasil esse número subiu para 70,6.
Somente nesse an6, em 640.790 acidentes .r~gistra_dos,
o total de óbitos aqui, rto Brasil, foi de 4.532 e de 19.972
o de trabalhadores incapacitados permanentemente para o
trabalho. De acordo com dados fornecidos pelo Minístério
do Trabalho, crn 10 anos - de 1982 a 1991 - , ocorreram
no Brasil46.548 mortes; 244.450 trabalhadOres ficaram incapacitados para o trabalho, num total de 9.781.448 acidentes
do trabalho. O que mais chama a atenção nessés números
eloqüentcs e assustadoras em si, é qUe eles Se -re1erem tão-somente àqueles trabalhadores que têm carteira assinada e que
trabalham na área urbana, pois não existem dados ofíciaiS
sobre o trabalho rural. São desconhecidos os números referentes a acidentes aí ocorridos. Se levarmos em conta que
os trabalhadores representam apenãs 58,8%-da força de trabalho do País, é correto concluirmos que tais dados estão totalmente subavaliados e, por isso, mascaramo a verdadeira -Situa-::
ção do trabalhador brasileiro.
Esses números são aterradores e preçcupam não só as
autoridades das áreas trabalhista e previdenciária, mas a qualquer um que tenha alguma parcela de responsabilidade_ com
os destinos do nosso Pãís.
·
Como admítir, Sr. Presidente; Srs. Se:Õadores, que uma
quantidade tão grande de pes~oas perca-rn a vida ou se incapacitem para o trabàlho justamente quando estão procux::ando
garantir meios de prover o pr6prio sUstentO e Oae sua família?
Como admitir--se qUe uffi tãO grande número de pessoas tenham no trabalho uma ameaça à_própr_ia saúde- e à própria
vida? Como admitir-Se qaé um contingentt;(de mais de 25
mil pessoas sejam (etiradas compulsoriamente do trabalho
a cada ano, por môtte ou inValidez? Voltando a atenção para
o campo económico, Como prover adequadamente de recu:rsps
um sistema previdenciãrio ·qti"e, a cada ano, tem que passar
a garantir o sustento dos dependentes dessas 25 mil pessoas
ou como sustentar um sistema de saúde que tem de tratar
tantos acidentados?
Se o trabalhador urbano vive tais dramas, na área rural
a situação é bem pior. Na Bahia, por exempJo; ocorrê um
fato típico do desleixo a que é relegado o trabalhador rural_
brasileiro. Lá, existe o município de Valente, grande produtOr
de sisai. Só que não é essa fibra que o caracteriza. O- que-lhe dá nome são os trabalhadores mutilados durante o processo
de benefiCiamento do agave. Valente é_ conhecida como a
"cidade dos manetas", trabalhadores que perderam dedos,
o
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mãos ou braços no desfibramento do sisai. De acordo com
dados levantados pelo sindicato rural local, eles já são mais
de 1.500.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existe aí algo
mais paradoxal - eu diria algo mais patético e _ deprimente":
é_ mais lucrativo para esses trabalhadores deixar qu_e os seus
dedos, sua mão ou o seu braço sejam triturados junto com
as folhas do agave do que se prevenirem contra esses acidentes.
Sem esse.s me!Jlbros, eles podem ter uma aposentadoria qUe
lhes garanta um salário mínimo mensal. Como desfibradores,
trabalhariam às vezes lüh por dia em troca do correspondente
a_ meio salário mínimo.
Sr. Presidente, Sr~~ eSrs. Senadores, como se vê, o traiamen_to dispensado à segurança do trabalho entre nós assemelha-se a uma verdadeira liquidação da vida. O Poder Público
parece fechar os olhos, como se_o problema não fosSe_seu;
as empresas poucos fazem para evitar aci9entes, porque, compelida pelo desejo de lucro, parecem ver nessa inicíativa apenas mais uma despesa.
Segundo Ja,Cques Sherique, ex-diretor do Departamento
de Segurança e Saúde do Trabalho dp Ministério do Trabalho,
não existe no Brasil uma política d_e prevenção de acidentes
que privilegie o operário. Os programas que se implantam
São voltados para melhoria e proteção de _equipamentos e
das máquinas. Mesmo quando se aplicam grandes recursos
em equipamentos de proteção para trabalhadores, esses investimentos se tornam inócuos, porque os operários, em geral,
não Sãbem nerii. Como nem por que utilizá-los. Em razão disso,
os acidentes continuam a acontecer, e o equipamento que
deveria servir P':lrapreveni-los, paradoxalmente, pode tornar-se causa de acidentes pelo uso inadequado que dele se faz.
Algumas medidas precisam ser tomadas no sentido de
reverter esse _quad_ro de insegurança. O primeiro passo, a
meu ver, foi dado com a criação de um Grupo de Trabalho
Interministerial-Sõbre Acidente de Trabalho e Saúde do Trabalhador, abrangendo os Ministérios da Previdência Social,
do Trabalho e da Saúde, com a finalidade de analisar a situação
atu~l e propor soluções para o futuro.
Uma das conclusões desse grupo-é que "a legislação c-omo
um todo (MTb, MPS, MS) merece reparo·s em vários pontos.
Uma legislação sem sincronia entre os Ministérios enVolvidos;não cumprida por falta de disciplina em alguns a~ectos, por
falta de fiscalização em outrOs, por falta de interesse em muitos
e_._{inal mente. pela defasagem diante do atual es_tado de avanço
d3s relàções de trabalho e do processo produtivo do nosso
País".
A par da consolidação e da harmonização dessas normas
legais, creio ser muito importante ciúe'a legislaç~o crie .incentivos às empresas que adotarem medidas concretas de prevenção de acidentes. Paralelamente, há que se conVencer os seus
administradOres que a redu-ção e mesmo a eliminaçãO dos
acidentes devf_!m ser objetivo permanente das empresas, numa
constante política de valorização dos seus empregados, de
modo a considerá-los como seres humanos e_ não como recur-'
sos humanos que podem ser facilmente descartados e substituídos.
_ Essa política -de prevenção de acidentes, -Seguindo proposta de Jacques Sherique, deve estar concentrada em três
pontos: a educação, o treinamento e a fisCalizãÇão. O trabalhador deve participar, através de sugestões e
·do engajamento direto, do processo de prevenção de acidente,
sendo educado para a importânCia de prevenir situações· de
risco. Pelo treinamento, ele aprenderá a maneira máiS correta
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de executar a sua função e o modo_ mais seguro de

li~ar

com

máquinas e equipamentos. A fiscalização deve existir em dois
níveis: internamente, promovida pela empresa, e_cxternamente, executada pelo Ministério do Trabalho ou por Estados
e Municípios conveníados.
Do lado da empresa ainda, é imprescindível que essas

medidas sejam complementadas com o fornecimento de máquinas e ferramentas adequadas aos serviços exe_C_utados, além
de haver a sua manutenção periódica para qu_e_cstejam senipre
funcioriarido bem.
A experiência rem demonstrado que, obServadas as medidas de prevenção de acidentes, o retorno financeiro para as
empresas é supreendentemente maior, pois significam número
mais reduzido de afastamentos dos trabalhadores por acidente
e menor quebra dos equipamentos~ _Sem falar que operários
mais protegidos são mais eficientes, têm mais disPosição para
a execução de suas tarefas_ e as executam com mais qualidade.

No .tocante às punições; é sabido que a pena pecuniária
não é a forma maiS eficielite de pressão sobre empresários
para que adotem medidas _de segurança, tendo em vista que
todo valor pago como multa é repassado aos çu_stçª dos produtos. Assim, creio que, entre as punições iffipostas às empresas
recalcitrantes na adoção de_ políticas prevencionistas, poderia
se incluir a proibição de participarem de conCõrréncias públicas, a restríção do acesso aos créditos oficiais e, o mais irnpor~-
tante, a sua responsabilização civil c criminal, quando, direta
ou indiretamente, concorrerem para os acidentes.
Incompreensivelmente, constatou o já referido grupo interministerial não estar sendo cumprido um preceito legal
que determina a cobrança pela Previdência das despesas de
atendimento de acidentados, através de ações regressivas contra ~s empresas, quando se_ comprovar o dolo_, a culpa ou
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a negligênci'!~- no caso de acidentes de trabalh_l_?_~ Esta'-! _conyencido de qu_e essa é uma medida de grande efi_ciência na prevenção de acidentes. A indagação que fica é por que, até hoje,
o Ministério da Previdência ainda não a utilizou?
Como se póde ver, Srs. Senadores, esse é um tema por
demais complexo, que, apesar de sua importância para a vida
do trabalhador brasileiro, parece ter sido, no passado, relegado a um plano secundário no rol das preocupações de nossos
goVernantes. É, no entanto, alentador, saber ·que as rioSsas
autoridades dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde
e. çio Trabalho já estão unindo esforços para encontrar uma
solução para tão grave problema. Ao tempo em que aplaudo
essa iniciativa, faço um apelo aos integrantes do grupo interrninisterial que estuda a matéria para qUe sejam ágeis nas suaS
avaliações e objetivos e práticos erii suas-·conclusões, pois
o trabalhador brasileiro tem pressa desses resultados.
Com isso, o Estado brasileiro, cumprindo a sua obrigação
de prover condições indispensáveis ao pleno exercido do direito à saúde, estará dando ao operário a garantia de que o
trabalho não será causa de sofrimento, de doença ou de morte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo ainda, dentro do
horário de que disponho, pedir a transcrição nos Anais do
Senado do artigo publicado hoje na Folha de S. Paulo sob
o titulo ''Ética e futrico", de autoria da empresária Cosette
Alves. Ê um artigo que merece a atenção dos senhores jornalistas, dos senhores da imprensa, para que evitem dar o tratamento que vêm dando às informações nem sempre corretas
a respeito dos políticos brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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......:ada por des1~aaae1 TaÍn,.-.:n:
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paiS vibrou COm entusiasmo e ale- ' prensa pode ajudar e pode 8lrap6ihar. E
muito.
gria. Tem esperança. Recupera o ânimo. Parece que ganhamos a Copa do
A imprensa wnbém precisa se reuoMundo. O Brasil acred1ta que tem jeito.
var. Ter mais cuidado com a informação. Nio se distrair com futricas "divertidos" e perigosos que d-sestabili__Agora, do enrusiasmo vamos para
'
zam
"""' juavidade, mas implacavelonde? Como manmente. Coocetllnlí seus- esfoi"ços e
ter esse otiJBis1110?·
Ião grande que,
----conosco cobrar dos políticos ajuda para
ljiiRIIdo · se perEntre tantas coitirar o pais da inflação, da. miséria.
ccbe que eles não
Uma sociedade com baixa ~. devemos pri- Todos
têm sua parte nesta luta.
correspondem à
meiro perceber
auto-estima,
cruel.
é
vítima
idealização, rorque podemos cooTemos que ouvir o _apelo do ministro
.nam.-se os únicos
perar. e muito.
Fernando Henrique. E urna advenência
de
si
mesma
e
se
destrói
por
responsáveis peNão
devemos
sincera e um pedido de ajuda para
las infortúníos do
meio de bodes expiatórios transformar o mi- construir Ulll pais ético. Se quisermos
_pais? Será que
mudar, devemos mudar o próprio pronistro em salvador
essa
viol!ncia
cessç de mudança. Qu& seja, mais j~
da pátria e daqui a
contra ·eles nos
e htln*'li}~ !O!IMI ~ objetjva-'C!a
pouco começar a
mudança.
'- )'
i!<'nta de responsabilidade?
atacá-lo. Para que isso não aconteça é
• A escolha do presidente Itamar Fran- urgente deixar de lado a crença em
.<:;o foi boa e sábia. É bom refletir sobre
milagres. Resistir ao hábito das conver-lt.ida do chanceler Fernando Henrique
sas secretas entre quatro paredes que
.Çardoso para o Ministério da Fazenda.
viram manchetes dos jornais. A
~

Eles não substituem a terrível falta de

um sonho para o Brasil. O que está
'!_COiltecendo de fato? Vingança contra
sonhos que não se realizaram? Sonho~
realizáveis ou milagres? Desespero e
urgência para mudar' Será que a idealização que se faz do político e do
~em público é
· · --
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Amir Lando __ Antônio Mariz _ Aureo Mello _ César Dias _
Jarbas Passarinho _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José
Paulo Bisol _ José Sarney _ Júlio_ Campos _ Marco Maciel __
Raimundo Lira _ Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
. É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 570, DE Úl93
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente dü República para· representar o Brasil na Conferência Mundial de
Direitõs'Humanos, a realizar-se em Viena, solicitoautofização
do Senado para aceitar a referída missão, nos termOs dos
arts. 55, 111, da Constituição e_40 do Regimento Interno.
Sala das Sessões. 14 de junho de 1993.~__::--:' Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
com o art. 40, § 4", do Regimento Interno, este rS!'querirnento .
será remetido à Comissão ctc Relações Exteriores--e Defesa
Nacional, _devendo s_er submetido à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia, êm Vlrlude do que- se acha previsto
no art. 40, § 3\', da Lei intcfmi.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 38 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
- PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 47, DE 1993
(Em regime-de urgêpcia, nost_ermo.s çlo
art. 336, c, do RegimentO lrú.úno)
Votação, em turno único, do PrOjeto de Resoluç"ão
no:> 47, de 1993 (apresentando corno conclusão de Parecer Proferido em Plenário, Relator: Senador Mauro
Benevides, em substituição à Comissão de Assuntos
Económicos), que autoriza--o Govem-o do Estado de
São Paulo a emitir e colocar p.o mercado, através de
ofertas públicas. Letras Financeiras do Tesouro doEs-tado de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de
-90% das 64.272.995 LFTP, vencíveis em 15 dejunho
de 1993.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
-do dia 11 do corrente.
A votação do projeto fica adiada para a próxima sessão
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 2:
-PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 44, DE 1993
(Em regime de_urgenciã, nOs termos do
art. 336·, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único-. do Projeto de Resolu-ção n~ 44, de 1993 (apresentado pela Comissãó de As. suntos Econômicos, como conclusão de seu Parecer
n"' 166. de 1993), que dispõe, com base no art. 52,
incisos V e VII, da Constituiçãó Federal, sobre as operações de financiamento externo com recursos orçamentários da União. (Dependendo de parecer sobre
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as Emendas de Plenário.) Projeto de Resolução no 44,
de 1993.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões Õidinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, f, do· Regimento Interno.
À proposição foram apresentadas seis emendãs.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, solicito
do nobre Senador Esperidião Amin o parecer Sõbie-as emendas, em substituição à COmissão de Assuntos Econômicos.
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tendo permanecido sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas, nos tennos do art. 235,
li, f, do Regimento Interno. Inclusive já foram apresentadas
seis emendas. O nobre Relator, Porém, poderá, em face da
sugestão de V. Ex~, na forma regimental, pedir para oferecer
_o seu parecer na sessão de amanhã, ou seja, no prazo de
vínte e quatro horas.
Consulto o nobre Relator, nos termos do art. 348, inciso
li --já que segunda-feira é um dia em que não há muita
freqüéncía no -senado -se V. Ex" deseja oferecer o seu
parecer, passaremos à discussão somente na sessão de amanhã.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para um esclareciordem.
mento. Sem rc~ísão do Orador.)- Sr. presidente, Srs. SenaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
dores, em primeiro lugar, eu gostariã de ratifiCar as pala vias
a palavra.
do nobre Senador Ronan Tito tanto a respeito dCste item,
matéria
que ficou sob minha responsabilidade cm termos de
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
relatório na Comissão de Assuri-toS --E.conômfcos-.-- q~u-anú) ao
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Oritem I da pauta, em que, salvo melhor juízo, constata-se o
dem do Dia de hoje constam _dois assuntos do maior interesse
pedido de autorização que _excede aos limites da lei e do
a serem votados. V. Ex". prudentemente, quanto ao primeiro
meinorando de entendimento firmado em março de 1991 entre
assunto, ao verificar que não havia quorum, deixou para que
o Gov(!rno de São Paulo, outros Governos de Estados brasifosse votado em outra sessão.e o -Governo Fedefal.
-fcirOs
Outro dia, alguns_dos Srs~- Senadores devem ter estraQuando ao segundo itein, devo assiii3Iãr cjUe, graças à
nhado a minha obstinação em pedir que endividamentos intc-r-- colaboração da assessoria do Senado e, inclusive, de assessores
nos e outros assuntos de magna importância passassem antes
do Executivo, conseguimos produzir, na COmissão de Assunpela Comissão de Assuntos Econômicos que, em sendo uma
tos Económicos, uma discussão proveitosa para um assunto
comissão técnica, exige de seus participantes_ um mínimo de
da maior relevância que o Governo subiiieteu a esta Casa.
conhecimento da situação do Estado que está pedindo o cmA primeira dúvida que gostaria de sanar, antes de dar
préstimo, assim .como peculiaridades que todo contrato c todominha opiniãO, Sr. Presidente, é sobre a natureza da urgência
empréstimo trazem no seu' bojo.
a que V. Ex" referiu, e, se entendi bem, é o art.336, -letra
Temos hoje, aqui, um pedido de rolagem da dívida -do
·~e"?
Estado de São Paulo, em que se solicita sejam cOnsiderados
não 88% da rolagern da dívida, como foi acordado na ResoluO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Letra c.
ção n"' 36 e na Leí n? 8.338, mas 83%, ou·--Sefa~, Com 17%
de liberdade de emissão de notas a mais do que havia sido
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Foi requerida a urgência?
. rolado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue•)- Foi requeEm segundo lugar, estamos a discutir--:- e este é o fulcrO
rida e foi aprovada. Só as~im o projeto poderia tramitar.
da questão -uma resolução do_ Senado Federal, de autoria
_O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Subscrita por quem?
do Senador Espcridião Amin, que foi debatida sobejamente
, na Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Por Lideres
Não vejo, Sr. Presidente, condiçãO de se discutir nem
partidários representando ...
um e nem outro projeto nesta sessão, mesmo porque há uma
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mais do que dois terços?
tradição nesta Casa de quC3S"suntos que devem ser decididos
em· sessão do Plenário quase- sempre são votados na terça,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Mais da
na quarta e na quinta-feira.
metUde, portanto, a maioria ab~oluta da_Casa.
Repito que essa resolução foi por demais debatida no
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Representando dois terâmbito da Comissão_.dc Assuntos Económicos_. NO entanto,
ços,
correto?
a qualquer momento- reza o nosso Regíffiento- pqdercmos
O SR. PRESIDENTE - (Chagas Rodrigues) ~.Dois
apresentar emendas a resoluções, e muitos Senadores__ que
terços, V. Ex• tem razão.
possam ter ou representar interesses nesse projeto específico
podem não estar aqui hoje. Eu mesmo pretendo apresentar
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sanada essa primeira dúviemendas. Trata-se de assunto de interesse do Brasil, visto
da, quero dizer a V. Ex~ que, ainda que eu entenda que
que as· exportações que dependem de financiamento estão
esta matéria deva ser tratada com urgência- é por isso que
paradas.
peço a compreensão da Mesa - o Senado está instado por
Assim sendo, peço a V. Ex• que adie a sua apreciação
dezenas e dezenas de exportadores a dar uma resposta à Menpara a sessão de amanhã.
sagem n'.> 186, na origem, que õ Senador Presidente da República endereçou~nos suscitando_esseassunt_<?_~ .
_
__
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre SenaTrata-se, repito, da "Mensagem n'' 186, de 12 de maio,
dor Ronan Tito, à semelhança do que ocorreu com o· item
que passou a tr~mitar aquí a partir do dia 17 de maio. Estar,1os
1, não haverá votação por falta de quorum especial.
sendo instados a -dar u_ma resposta ao assunto porque dezenas
Entretanto, no que tange ao oferecimento do parecer,
de processos de exportação de bc::ns de capital, de bens de
lembro a V. Ex• que o projeto de resolução está ell) regime
consumo durável e de serviços, já aprovados pelo foro compede urgência, nos termos do art. 336, c, do Reglrrienfó Interno,
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tente, seja o Comitê extinto no dia 11, seja,, no caso das
alçadas devidas, pelo Banco do Brasil ou, no caso do Finamex,
pelo BNDES, est_ão sustados desde o dia 11 de maío.
Não tenho uma posição sobre a situação atual,-mas afianço a V. Ex~ que a Carteira de Exportação, ou seja, de pleitos
aprovados e não aprovados, no dia 14 de maio, monlava o
equivalente a US$2.200 bilhões. H acasos. por exemplo, como
o da Embraer, em que dois aviões já fora·m vendidos, pagos
pelo importador no percentual correspondente a sua obrigação
e. o .contrato já estava aprovado c não fui encerrado ainda,
porque o Executivo deixou acéfala a ge~tào ~cs~a matéría,
extinguindo o comit~.
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o parecer hoje. porque seria mais cômodo para mim, pois
haverá menos emendas, menos debates. Entendo que deve
haver debate. Na comissão- de Assuntos EconômiCos çonseguimos um bom resultado porque houve debate, o processo
foi enriquecido porque todos os Senadores trouxeram contri-_
buição para a matéria, que é da maior delicadeza e çomplexidade.
Não posso ser contrário à postergação, ni.as, repito, amanhã a matéria deverá ser decidida.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Pre_si_dente, peço a palavra
para discutir.

O SR. PRESII>ENTE (Chagas Rodrigues).:..._ Tem V.
Ainda que na Comissã-o de Assuntos Ecmiúmicos tenhaEx• a palavra.
mos diligeti.ciadu sob a slj_Rervisão do _nobre_ Senador João
Rocha, com a colaboração dç ~odos em ul)Úrabal_ho d~.eq~ípe ..
O SR. MAURO BENEVII>ES (PMPB -CE. Para discu·
tenhamos dado uma resposta há mais de dez dias a esse_assun- .
tir. Sem revisão do orador.) ..:...·sr. Pr\iSíderite, 'St4~ Seiladores.
to, o Senado ai_n_da não toiilou pública essa res.oluç.ão nem
não há por que recusar o a_ssentiriientO nosso à 'Qlanife~lação
discutiu a segunda parte do que decidimos, decorrendo de
do Senador E:speridião Amin, que deseja somente de amanhã
a adotarmos. Uma vez adotada t;:Ssa ~esoluçãQ, -Sr~ Presidente.
proferir seu -parecer sobre essa importante resolução, qUe hateremos que oficiar _ao Senhor ?residentç d;1. República para
verá de repercutir intensamente nos intereSses_ do País em
que Sua Excelência_ t::~!i;t\:>c_lçça ou re_stabeh~_ç_a,p mecanismo
-termos de comércio exterior.
·~
- ·
ou os mecanismos de gestão dt:!ssas exportações, Porque, adO:
- Da mesma forma como o fiZe:r~am -o~-emiqenle~ çol~gas,
tada a__ diretriz aprovada na Comissão de ASSJ.!ntos EconôSenadores Ronan Tito e Esperidiáo Amin, desejo, neste inSmicos, vamos definir parâmetros para o que entendemos seja
operação de crédito cx.ternQ, ou seja, financíarriento ao C.Otl}· _ tante em que se_aprecia a discussão do item 2 da pauta, vincular-me também ao item 1 da pauta, que é pertinente ao en:iprésprador estrangeiro, seja ele pessoa Je direitO Púl'>lico Ou pri~
timo pleiteado pelo Governo de São Paulo, ou seTa autonZãção
vado.
para reemissão e colocação no mercado de letras finaceiras
Não vamos __r_egular, com essa resolução, ~s operações
__ _ _ .
. ___ _
do Estado bandeirante.
de crêdito internas, att:! porque não scriain passíveis de uma
Diria a V. Ex~.-sr. Presidente, porque-isso-deve ter fic~do
resolução do Senado c. sim. de decreto ~c_gularnentad()r à Lei
n" 8. 187, pelo próprio Executivo.
muito claro nas·notas taquigráficas,-que ao· ser designado por
Teremos que responder ao Presidente da República e
V. E~ para relatar a propOsição, nada mais fiz do que perfilhar
a sugestão dessa resposta faz parte do meu parecer c também
um parecer do_eminente Senador Mário Covas, um <;tos mais
atuantes e cristeríosos, -competentes e· brilhantes _m~m_bro_s .
do relatório que pr~tendo apresentar em plenário qUando
me for atribuída essa missão..
_daquela Comissão Permanente do Senado Federal, da qual
sou apenas primeiro suplente.
Então, fazendo essa advertência a todos-nós, [ilc_luSive
. _
Tive realmente muito desejo de integrar aquela Comisa mim mesmo, quero dizer que concordo com as observações
do Senador Ronan Tito. Creio que essa discussão deve ser . $ão, mas o púmei:O de Senad_óres do PMDB que. d.esejava
compor aquele colegiado foi de tãl ordem que me situei numa
levada a efeito coro o_PlenáffO ·apto- a decidir e não apenas
discreta suplência, sem que isso sigflific3.sse ieCtisã ~o aco-.nrpaa s_e informar, como seria o caso de hojt!, já que não poderíanhamento daquelas matérias que, te'percutindo na vid.a econômos ter uma decisão.
mica e firiahceira-do_País, estavam:sujeitas à apreclá.çãó regi;.
Gostaria de enfatizar. A_dotado o projetO dc_reso_Iução,
mental clã Comissão de Assuntos Econômicos.
.
deveremos dizer ao Governo que deve ser estabelecido _9u
PortantO, o que desejo esclarecer neste inStante, Sr. PreSirestabelecido o mecanismo de gestão_ de tais operações de
crédito.
-dente, é que o parecer que adotei era da lavra do Senac.Ior
Com essas palavras, Sr, Presidente, quero reiterar que
MáriO Covas, que tém acompanhado~ com um desvelo indiscuconcordo, para o bem da melhor resolução e do· maior esclaretiyelmente elogiável, todas as matérias que tramitam na Cocimento do assunto, cm postergar a discussão para amanhã,
missão de Assuntos Económicos: -E corii(Y nc,-:dia aprazado
para -a sua -reuniãO aquela CoiriiSsão não pôde ser- reunir,
mas faço esta advertênci.a:::_t1,ão podemOs adiar scin 1.fma razão
por razões naturalmente po-nderáveis, e foi cOricedida- à urgênfundada - e hoje parede-me que há tim-a razãõ fundada a decisão sobre essa_ matéria, pois sobre nós já pairam graves
cia pelas Lideranças partidárias, veio a mim esse processo,
ônus políticos ç sobre o: País paira-um grãve ónus financeiro
para que, exaritinando-o- como o Í l Z - pudesse exatamente
e _cconômico que tumultua a nossa pauta de exportação.
me louvar naquilo que me pareceu absolutamente consenEram essas, portanto, Sr. Presidente, as consjderações
tâneo, que era o parecer do nobre Líder do PSDB~_Senador
Mário Covas.
_
que gostaria de fazet:_. Muito.obrigado.
Nao houve, realmente, da rriinha parte nenhum interesse
O SR. PRESIDENTE -.,- Consulto, portanto, V. Ex• se
em subverter normas que porventura _tenham s_id.o assentadas
deseja proferir p-areCer hoje Ou na· sessão de amanhã?
naquela Comissão, porque certo estou de que o Senador_ Mário
Covas, membro que era da Comissão de Assuntos EconôO SR. ESPERII>IÃO AMJN - Sr. Presidente, já mani·
micos, jamais inValidaria qualquer diretriz que pudesse:, jurisfestei que~ cm nome da melhor decisão, concordo ~m posterprudencialmente, ter predominado no âmbito da Comissão
gar. Julgo que_ seria plausível, em função da linha de argumende Assuntos Económicos.
tação do Senador Ronan Tito. Não. posso dizer: prefiro emitir
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Era um esclarecimento que me sentia no dever de prestar
a esta Casa, porque, ~inda au~ente deste plenário o Senador_
Mário Covas·,-a mim coube admitir o seU pã.recer, tornando-o
válido diante da exigência regimen-tal -desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Ficam registrados os esclarecimentos de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (ChagasRcxirigues) -:- O item n"
2 da Ordem do Dia, o Projeto de Resolução n' 44, de 1993,
. figurará na Ordem do Düi da s~ssã? d~_amanhã.
O-Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
a palavra a V. Ex•

~

Concedo

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -,-BA. Para esiarecimerito. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente quero
apenas dizer que marlifesto _o meu apoio nãO- só à decisão_
do Senador Esperidião Amim de amanhã apresentar o seu
parecer, mas também à ~e votarmos essa matéria.
Na condição de vice-Líder do Governo, tive oportunidade
de obter dos Sr's Líderes dos diversos Partidos representados
nesta Casa, o regime de urgência c, que foi aprovado pelo
Plenário. Por essa razão, está materia ·incluída ern Ordem
do Dia, paia discussão.
Neste ponto, falando como simples Senador, sem qualquer influência de posições eventualmente ocup~~as por mim,
quero dizer que escutei os esclarecimentos âo Senador Mauro
Benevides a respeitos _do empréstimo pata São PaUlo, da rolagero da dívida de São Paulo~ Pessoalmente, tive _oportunidade
de me referir a eSse assunto na sessão de sexta-feira, se não
me engano, declarando que levantava alguns questionamen~
. tos.
Tínhamos aqui discutido o projeto qu-e dizia respeito ao
Estado do Maranhão, o que me alertour. Não faço parte
da Comissão de Assuntos EconómicOs nem como efetivo nem
como suplente, mas, de vez em q_~~ndo, torno conhec.i~e_nt<;> __
do que ali ocorre, e observei que estávamos votando de acordo
com decisões tomadas anteriormente na Comissão _de Assuntos Económicos a respeíto de empréstimos para o Rio Grande ~
do Sul e Minas Gerais. _
Depois disso, .no entanto, Sr. ~residente_, d~,csexta-feira
para cá, -comecei a procurar informações, e_hOJe, quanto a
esse Projeto de Resolução, não tenho apenas a impressão?
mas certeza de que é J.D.cOnstitucional. Por essa razão, votarei
contra. Esse é um posicionamento pessoal, sem nenhuma influência de qualquer outra posição que eu tenha.
O Sr. Esperidião Am.in- Senador Jutahy_Magalhães,
V. E~ nos prestaria um grande serviço se nos explicasse o
porquê da inconstitucionãlidade.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso está inclusive.no
Ofício do Banco Central, Senador Esperidião_:A_J!Iin.N~ó se
trata doProex, mas do empréstirrio ao-Estado de São Paulo:
"§ 39 Tendo em conta que a alteração pretendí9a
depende de autorização do Senado Federal, con%9~me
a Resolução n' 36/92, desta Casa Legislativa, estou
encaminhando o pedido a V. Er, registrando que a
Emenda Constitucional n"' 3, de 17-3-93, em seu art.
5"' proíbe, até 31-12-99, a emissão de novos títulos esta-.
duais e municipais, admitindo apenas o giro do princi-.
pal, devidamente atualizado."
·
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Eis, Sr. Presidente, o _que diz o ofício do Banco Central._.
Por essa razão, é que anuncio que votarei contia a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Cha~as Rodrigues) - Conêedo..
a palavra a V Exa
O SR. MARCO MACJEL (PFL ~ PE. Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presidente, está encerrada a Ordem do Dia?
- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.._ Está, ..Sr.
Senador. Não havendo quorum, os dois itens não ·poderiam
ser votados. E o nobre Relator, em face de considerações
aqui aduzidas quando da apreciação do item 2, na forrria- regi~
mental, concordou em oferecer o seu parecer na sessão de
amanhã.
O SR. MARCO MACIEL ~ Pois não. Estou devidamente esclarecido, Sr. Presidente.
Tendo em vista o encerramento da Or.dem do Dia, Sr~
Presidente, gostaria que fosse concedida a palavra, como Líder, ao nobre Senador Raimundo Lira, que tem uma comunicação a fazer à Casa sobre um infausto aconte_citnento ocorrido
em seu Estado.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedereia·
palavra ao nobre Senador Raimundo Lira logo após a apreciação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Passa-se
à apreciação do Requeremimento n9 569, de 1993", lido no
Expediente_, de autoria do nobre Senador Almir Gabriel, solicitando _licença para parti~ipar da Conferência Mun_dial de
Direitos Humarios:
Solicito ao nobre Senador Bello Parga que profira o parecer, em substituição à Comissão de Relações Extúiores e
Defesa Nacional.
•
Trata-se qe· matéria COIDU}ll, que geralll_!_~nte_ é aprovada
por todos os Srs. Senadores. E matéria pacífica. Não haverá
votação. Será dado o parecer somente para instruir a matéri~.
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga para profenr
parecer.
O SR. BELLO PARGA (PFL ~MA. Para proferirpaiecer. Sem reVisãO-do-Orador.)- Sr. President~, Srs~_~enador~s~
no seu requerimento. ·o ·senador Alffiir dabrielínfof1pa_ ter
sido designado pelo Senhor Presidente da Repúblic,a para r~
presentar o Brasil na Conferênciã. Mundial de Direitos Humanos, a reafi.Zar~se em Viena, no período- de 14 a 25 de junho
de 1993.
..
S. Ex• solicita a competente autorização desta Casa: para
aceitar a referida missão, nos termos do art. 55, III, da Constituição, e art. 40 do Regimento Interno.
·
O Requerimento do nobre Senador Almir Gabriel está
instruído com o decreto do Senhor Presidente da República,
na Pasta do Ministério das Relações Exteriores, desigando-o
para a aludida missão.
O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O parecer
é favoráveL A votação do requerimento fica adiada por falta
de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à apreciação do Requerimento n" 570, de 1993, lido no Expe-

diente.
Solicíto ao nobre Senador Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
que profira o parecer.
O SR. MAGNO BACE}.;i\R (PDT - MA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, a exemplo do requerimento do nobre Senador pelo
Pará, também o requcrimerúO do Senador Garibaldi Alves
Filho está embasado em decreto presidencial de 9 de julho,
em que o Senhor Presidente da República designa os membros
da Delegação brasileira para a Conferência Mundial de Dii'eí--tos Humanos.
Assim sendo, Sr. Presidente, estando o requerimento devidamente instruído, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
é favorável.
A votação do requerimento fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Raimundo Lira, para uma breve
comunicação.
O SR. RAIMUNDO LIRA (PFL- PB. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr. Preisdente, Srs.
Senadores, com muito pesar, comunico a esta Casa o falecimento do Dr. Arnaldo Lafaiete, ex-Deputado Federal por
várias legislaturas e meu primeiro suplente aqui no Senado
Federal.
.
O Dr. Arnaldo Lafaiete, parai bano da- cidade -de Monteiro, pertencia--a- uma família tradicional, sobretudo de intelectuais, de homens voltados para a área do ensino e da educação no Brasil. Durante sua atuação na Câmara Federal, dedí~
cou especial atenção à área de ensino com estudos. pesquisas
e projetes particulaimente voltados ao ensino universitário
brasileiro.
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Raimundo Lira?
O SR. RAIMUNDO LIRA- Com muitO prazer, Senador
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Beoevides -Senador Raimundo Lira, desejo expressar a V.

Ex~

a manifestação da minha solidariedade

pelo falecimento do ex-Deputado Arnaldo Lafaiete. Conheci-o ainda no exercício do meu primeiro mandato de senador,
companheiros que fomos de Congresso N aciop.al, onde ele
sempre pontifiCou pela dignidade da sua atuação, pelo seu
esforço e pelo desejo de servir ao povo paraibano e, por
natural extensão, ao povo brasileiro. Portanto, é uma perda
para a vida pública do seu Estado e, em particular. para V.
EX~, que o 'tinha comO primeiro S_uplente da cadeira senatorial
da qual V. Ex• é titular.
O SR. RAIMUNDO LIRA -Muito obrigado, Senador
Mauro Benevides.
O Dr. Arnaldo Lafaiete era um homem muito respeitado
no meu Estado da Paraíba; gozava de alto conceitO, tanto
na condição de deputado federal, quanto após o témiírio do
seu último mandato na Câmara dos Deputados. Realmente,
a Paraíba, neste instante, lamenta esse infausto acontecimento.
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Transmito, aqui do Senado Federal, os meus mais· sinceros votos de solidariedade a sua família, aos seus amigós_ ea todos aqueles _que tinham, no seu convívio, um amigo e
um companheiro.
O Sr. Marco Maciel- senador RaimUndo Lira, V. Ex•
--me permite um aparte?
O SR. RAIMUNDO LIRA- Com muito prazer.
O Sr. Marco Maciel - Senador Raimundo Lira, desejo
associar-me à manifestação de V. Ex~ pelo passamento do
nobre ex-colega Deputado Arnaldo Lafaiete. DesejO dizer
a V. Ex• que conheço bem a família do eX-DepUtado, pois
convivi de maneira muito pró:Xlina -com Arllã.ldo Lafaiete,
cuja família, pode-se dizer, é paraibano-pernambucana;-porque natural de uma região da Paraíl;Ja_ qu_e_ faz limite com
Pernambuco, a região-de Monteiro. Ela integra uma geração
de ilustres homens públicos· que tiveram formação universitária nO- Recife. _Os Mayer, por exemplo, que tiveram o
Ministro Luiz Rafael Mayer como um de _seus expoentes;
a família Falcão, que teve no Supremo o Ministro Djaci Falcão, as-Sini também a famflia Lafaiete faz parte da-q_Uele_grupo
de famílias que il8_$ce-rn p-araibanas, ou seja, em MuniCíPios
da ~araíb~ •. ~as que_, _pela proX:imida~.f! com R~cife,_ têm a_
sua formação cultural e intelectual em Pernambuco. São, podíamos dizer, pernambucànos de Monteiro da Paraíba. Isso
se eXplica, con1o sitóe muito bem V. Ex•; Sena-d-Or Ralmimdo
Lira, não somente pela proximidade geográfi~a de Mo_nt~Í~()
com Recife, mas também pelo fato de, logo cedo; Recife
ter feito uma estrada que não era asfaltada inicialmente, mas
que aproximava muito aquela parte da Paraíba do Re-cife.
Então, em Pernambuco, conhecemos e nos aproximamos muito da família Lafaiete, iriuitos-dos quais amigos-meuS, e todos
eles- uma característica da família Lafaiete- PesS63s"extre~ - ·
mameilte simpáticas e inteligenteS. Um deles, o Gei"aldo Lafaiete, foi reitOr da Universidade Federal de Pernambuco;_
uni de seus irmãoS foi alto funcionário da Secretaria da Fazenda; um outro foi renomado médico no Recife. Enfim, é uma
família que tem, conseqii.enteiilente, _profundas ligações com
a comunidade pernambucana, com a comunidade reCifense.
Dar p-or--que o seu passame'nto nos-consterna-; -Consterna- rião
somente o_ povo pernambucano, !fiaS _!.ambérn __o po_vQ_ pàtaib~no. Por isso mesino, peço a V. Exa que-transmita à farhflí3
do falecido, ao Governo da Paraíba, às al}torid_a~eS muní_cipais
de Monteiro, o nosso sentimento de pesar. E creia que a
comunicação de V. Ex~ enseja a que todos nós, Senadores,
a ela nos associemos e, mais do que isso, f3z com que busquemos também prestar no devido tempo as homenagens que
o espírito está a merecer por uma vida pública dedicada aos
melhores serviços à Paraíba e, por que não dizer, ao nosso
País.
O SR. RAIMUNDO LIRA -Muito obrigado, Senador
Marco Maciel.
Naturalmente, a Mesa do Senado procederá, neste caso;
de acordo com o que _reza o Regimento da Casa. Resta-me
somente terminar a minha comunicação, dizendo da tristeza
dos. paraihanos neste momento, da tristeza em esp_e_cial da
_minlla farm1ia e da minha tristeza pesSoal por ter perdido
o convívio de um amigo, de uma pessoa simples, mas extremamente educada, correta, honesta, que dedicou a sua vida,
o seu saber, a sua inteligência- capacidade ao bem público.
Penso que _o reconhecimento-que o pOvo_ paraibano fará
a Sua memória será mais-unlá das compenSações que _o Dr.
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Arnaldo Lafaiete e família terão por todo esse trabalho dedicado ao nosso Estado e ao nosso povo.
. Encaminho à Mesa, Sr. Presidente, um requerimen_to que
complementa a comunicação que fiz, para ser lido amanhã.
Era o·que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·- A Mesa
muita lamenta o passamento do ilustre h9mem público Dr.
Arnaldo Lafaiete. ·
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF.-Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meu
discurso, aqui no Senado, prometi abordar o ~ema da_s corajosas afirmações feitas pelo-Sr~ Ministro ·cta Agricultura, Nuri
Andraus, no dia de sua posse. Esse discurso, por ·conseguinte,
foi feito bem antes dos acontecimentos que têm sido objeto
de sucessivas reportagens envolvendo S. Ex~
A idéia central do novo Ministro da Agricultura é "reteR
mar a política desenvolvida até 1978, criando um fundo para
equalização dos preços agrícolas, que seria composto de recurR
sos provenientes da remuneração do dinheiro· que os bancos
são obrigados a aplicar no crédito agrícola. Com isso, as instiR
tuições financeiras deixarão de recebe~ a correção~monetária
e os juros de 12%
ano que remuneravam esta pat:,cela
de depósito compulsório. Além disso, ele propõe que o venciR
mente dos créditos ocorra eth parcelas, ao longo de cinco
meses, de modo a evitar a conc~ntração da demanda por
crédito em um só momento e a n~ecesSTdade de colocar os
estoques de produto em um só mês", noticia o Cori-eioBrazi·
liense de 6 de junho corrente.
A totalidade das Nonpas, que pretende ver editadas para
poder implantar sc::u plano, deverá ser divulgada, mas já se
sabe -por seu discurso de posse, pela entrevista que deu,
em seguida, aos jornalistas e pelas conversas in~Or!fla_!s que
· vazaram que será aumentado o depósito compulsório dos bancos para financiar a implantação do Sistema_de EquivalênciaProduto, para corrigir empréstimos rurais.· ·
É preciso que se tenha em vista que tais depósitos à
vista não rendem juros aos depositantes, e, portanto, não
se pode co·n:ceber que tais depósitos continuem re_ndendo bilhões de dólares aos bancos.
A Norma imaginada pelo Ministro é Perfeita em sua essência, porque vertida pat::a o bem comum, e·não par_a J?rivilegiar injustamente e onzenariamente os banqueii"Os--:-Atualmente, o Banco Central recolhe metade do total
de depósitoS- à viSta que nãO rendem juros pa:ra oS depositantes. É de se ver que é pouco o aumento de 25%, poiS,
como se viu, esse depósito, que não rende juros para os deposiR
tantes, não pode render juros para os banqueiros, mas tem
que ser empregado de forma a beneficiar o _bem comum.
Repensar o Sistema Financeiro é precisot Essas regras
que privilegiaram os banqueiros de forma injusta e ususária
fazem parte do entulho n0rmativo responsável, como temos
dito e repetido tantas vezes, pela crise de nos~a~ instituições,
que tem sua causa remota e próxima na COnttàdição dos termos
da definição da Norma.
Acontece que - l i no Correio Braziliense __:_para ·conseguir os recursos para o Fundo de Equalização, o Ministro
terá que submeter ~ua proposta ao Conselho Monetário N a~io
nal (CMN). Se a proposta for aprovada, o Govetnê>ferá que
editar ainda uma medida provisória com as nova·s regras de
financiamento do crédito rural.

ao
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Então. teremos oportunidade de presenciar uma batalha
no Congresso, em que se digladiarão, de um lado, os que
realmente querem fazer normas para o bem comum; e, de
outro, os lobistas que aqui vêm para defender o sistema financeiro- a maiOr, a prímeira, a mais poderosa, a mais perversa
causa próxima da grande crise econômico-fiilanCeirã. por que
estamos passando.
_'_
Concito todos os meus pares para irem se preparando
para a grande batalha. É hora de começar a repensar o sistema,
- em face do primeiro passo que foi dado pelo Ministro Nuri
Andraus. Cada uma daquelas regrinhas - que são Normas
-precisa estar adequada à definição de sua essência. Todas
elas precisam estar vertidas para o bem comum, e não estar
injustamente a serviço da cobiça dos banqueiros.
Não é fácil, como _se verá. Seus lobbies poderosíssimos
e5tarão presentes e poderão- ser distinguidos perfeitamente.
De um lado, repito, estarão aqueles que se disporão a defender
o bem comum, o direito; e, de outro, se alinhará a coorte
do sistema, lutando com unha~_ e dentes para manter seus
privilégios, conquistados pacientemente --através dos anos,
quando não para ampliá-los. Veremos, então, quem é quem
no Congresso Nacional.
-Rendo aqui minhas homenagens mais calorosas ao Ministro Nuri Andraus_. por ter enxergado que é cortando os ganhos
injustos propiciados pela cobiça do~ banqueiros que solucionaremos a grande maioria dos problemas -socio-econômicos por
que passamos.
SãO Os banqueiros que estãC? mantendo a inflação, a qual
lhes está propicüindo ganhos nunca dantes por eles imaginados. São eles que não querem darRihe fim. Inflação que
é, antes de tudo, conseqüência da filosofia qesse neoliberalismo que aí está, e que também querem manter a qualquer
preço; inflação que é conseqüência dos jurOs altos do mercado,
juros que eles querem que sejam regidos pela "lei do mercado-iei que não é lei, mas um mito criado pelos pseudocientistas
formados nas universidades do sistema e que fazem seus lobbi~ no mundo inteiro, onde ocupam altas posiçõeS nos governos, nas universidades, onde são designados para ''fazer a
cabeça" da juventude c do povo em geral.
É urgente que mais ministros, mais congressistas venham
e digam palavras como as ditas pelo Ministro da Agricultura,
Nurí Andraus, na sua posse, pois esta é a trilha que, se seguida,
solucionará os problemas de que padecemos.
Mas a crise institucional por excelência, ·a crise "transcen~ental", porque '"condição de possibilidade de solucionar as
outras crises", é, sem dúvida, a crise político-partidária que
estamos procurando solucionar através de diversos projetes.
uns da Câmara, outros do Senado; e um grande projeto, que
ainda·está sendo elaborado, a pedido do Presidente, no Ministério da Justiça.
Creio que só uma comissão mista, estudando as três vertentes, em regime de urgência urgentíssima, dará condições
de solucionar esse problema de ord_eiJ] ~·transcendental''"
Por isso, venho insistindo que o Ministro da Justiça deveria convidar os líderes do Congresso que estão à testa da
condução do problema para encontrar uma solução de consenR
so. E daqui renovo a· meu pedido ao Sr. Ministro da Justiça
e ao Senhor Presidente da República para se deidicarem à
solução do problema, que só ele poderá dar govemabilidade
institucional a esse Governo e aos que virão depois.
Sem esta reforma, a cada fato novo, terá o-Senhor Presidente que recomeçar a luta para sustentar a sua- "maioria",
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sempre aleatória. Sem a reforma, continua institucionalizada
a ingovemabilidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O nobre
Senador Magno Bacelar desistiu de sua inscrição.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Ronan Tito. (P~usa.)
S. EX' não se encontra em plenário.
ConC-edO a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MI_ Pronuncia o s~guín
te discurso.)- Sr. Presidente. S~ e Srs...Senadores, já não
é possível ignorar a existência de movimentos separatistas
no Brasil, especialmente nos Estados _do Sul do País. Causanos espécie que estes seus líderes falem nos jornais e· emissoras
de rádio e televisão, preconizando ostensivamen~e as idéias
separatistas. A mera defesa do separatismo constituLflagrante
ameaça à segurança da Nação, uma afronta a dispositivos
da nossa Lei Maior, que tem de ser tratada com o devido
rigor pelo Governo.
A unidade cultural e lingüística deste--territóriO co.tltinental que é o Brasil sempre causou espanto e constitili,s_em
qualquer dúvida, a herança maior e mais importante que rece~
bemos do colonizador português. Em quase 500 ano_s de história real, dos tempos da Colônia até hoje, o !3rasil conseguiu
superar muitas diferenças internas, algumas de: grande gravidade, consolidando a sua integridade territorial mediante pacífica e harmonisosa convivência entre pessoas de diferente~
origens raciais e religiosas.
·
-0 Governadord_o Sergipe, o Dr. João Alyes, nosso ilustre
correligionário, relata seu espanto quando viu em Curitiba
urna grande quantidade de automóveis trafegando com adesivos em que estava expressa a frase_: "O Sul é o meu. Pãís"._
O Governador foi a Curitiba, a convite do ex-Prefeito Jaime
Lerner, assistir ao espetáculo lírico do tenof espanhol José
Carreras, cónStarite da programação -elaborada para come-=
morar os _300 anos da capital paranaense.
Há testemunhos insuspeitos, comp o do nosso ilustre correligionário de Sergipe, mas há, também, copies noticiário
da imprensa rastreando a ação de alguns grupos minoritários,
defendendo a impatriótica idéia do _separatismo. Os jornais.
falam nos movimentos "República Farroupilha", "República
do Pampa Gaúcho" e "O Sul é o meu País". Refeiidos movimentos divisionistas realizararriaois congressos,. no ano passado, organizando-se etn uma frente única por ~les denoininada
de "Frente Para a Independência do Sul".
No Título I da nosSa Constituição, "Dos Princípios Fundamentais", está consagrado no artigo 1-:> que a República
Federativa do Brasil é fonnada "pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal". Assim, Sr. Presidente, esses movimentos ·esdrúxulos, que defendem a sece_ssão
do_ território nacional, devem ser tratados como conspirações
sediciosas e os seus responsáveis prOcessaOos criminalmente·
e punidos com o rigor da lei.
A primeira responsabilidade do Governo, como de qualquer cidadão brasileiro, é zelar pela integridade desse.imenso
património territorial. O Gáverno não pode hesitar diante
do impatriotismo desse pequeno grupo de maus brasileiros,
devendo aplicar a lei com a J:Pa1or energia possível. Não temos
diferenças étnicas e religiosas que ãlinientem ressentimentos
e ódios dentro de nossas fron~iras. Aqui todas as r_aças e
todas as religiões têril espaço para conviverem harmoniosamente.
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Temos de convir, no enúmto, Sr. Presidente, Si:s. Senadores, que nestes poucos mais d~ 100 anos de República, a
Federação no Brasil é uma obra de ficçãO: Não foram poucoS
os políticos que, em passado recente, diante .da hipertrofia
do Executivo e da tendência ao centralismo, preconizaram
ti Estado unitário como ãiternativa à Federação pela qual
optaram os constituintes de 1891, à frente_ o grandç Rui Barbosa, inspirando-se no exemplo histórico dos Estados Unidos
da América do Norte.
-creio, no entanto, ter che!;adO a hora de repe.nsarmos
nossO siStema federativO à luz da reãlid3de dos nossos dias.
Um país continental como o Brasil está condenado a consagrar
a 1.!-nidade respeitando a diversidade regional de que se compõe.Na revisão constitucional que se aproxima terá chegado
a hora de promover as mudanças que se fazem necessárias
na nossa Federação, tendo sempre em mente a necessidade
de consolidar a unidade nacional, a integrídade do território
-gigantesco que herdamos dos fundadores desta Nação.
. Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que devemos
começar a refletir sobre as mudanças mais convenientes que
precisamos promoVei" em nossa Federação. Alguns ilustres
políticos defendem uma maior-autonoriil"a das unidades federadas, assegurando-lhes o direito de dispor de seu sistema tribu~
tário, penal, etc. Uma autonomia que lembra a que foi atri~
buida aos Estados federados nos Estados Unidos da América.
São temas sobre os quaís devemos-nos debruçar para refletir
a r~speito dos melhores. caminhos para consolidar a integridade territorial do Br_asil.
Contra os que estão articulando movimentos sediciosos
com o objetivo_ de provocar a divisão do nosso território.,
o Governo terá de agir com a maior severidade. Estamos
advertidos de que tais movimentos recebem estímulos de núcleos externos interessados em quebrar a unidade do maior_
país da América Latina. Não podemos transigir com esses
maus brasileirOs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pronuncia os ego.intediscurso.)- Sr. Presidente, Sr<' e Srs. Sena::
dores, os termos da Port~r_!_~ no:> _43, de_4 de maio deste ano,
assinado pelo MiniStro J amil H_add:;id~ sr:; nã,Q cg~.usou constrangim<mto junto aos administradores da Salídc pública em nosso
País, tem de tudo_ para provocar, com justíssJma raZão, a
mais profunda indignação do Congresso Nacio:gal, e dos municípios brasileiros~ em face de seu conteúdo im patriótico e
altamente lesivo ao interesse comunitário
Com efe1tCI, ao determinar 6 cancelaniefltô da -fluoretação
do sal, S. Ex~ conseguiu tirar as esperanças de mais de_ cem
milhões. de brasileiros_de acabar de vez, por meio desse método
simples, cientificamente comprovado e de custo baixíssimo,
coni a doença da cárie dentária.
A experiência de se incorporar o. flúor à água tratãdã
tem obtjdo suc~sso 1 _P,~ vári~s_ _ d_écadas, nos Estados Unidos_,
na Eui-Opa e no Brasil, comprovando o seu indiscutível resultado _prático na prevenção desse maL
De fato, entre nós, o núm~ro de pessoas com dentes
cariados, residentes em cidades_onde se promove a fluoretação
da água, diminuiu sensivelmente._Apesar disso, _continuamos
a ser considerados o país do~ desdentados, segundo dados
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oficiais reveladores de índices crescentes de perda de dentes
devido à deficiência de ações pr~filáticas. _

O SR. ODACIR SOARES (P.FL RO. Pronuncia o seguin-.
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, constitui
Relatórios e trabalhos apresentados em congressos de
quase um lugar comum dizer das bolsas de valores que elas
odontologia testemunham a veracidade dessa situação, para
são o termómetro da economia.
qual tem concorrido,. costumeirarnente, o descaso das autoríQuem quiser, de fato, tomar a temperatura do mercado,
dades públicas.
para sentir-suas teações 3.ó Programa Nacional de DesestaUma das razões reside no fato de que a grande maioria
tização deve acionar o terrriómetro das bolsas, para logo aperda população não se abastece de água tratada ~ muito menos
c_eber~se de que um sensível equecimento, uma leve febre_
tratada com flúor.
Ue quase euforia acometeu as principãi"s praças financeiras
Houve quem associasse a incidência d_e câncer e de alguns
do País, reagindo. assim, ao desenrolar dos leilões de desestadistúrbiO-s orgânicos áo" uso -d_é flúor. No ·entanto, o Instituto
tiiação.
_
Nacional do Câncer, dos Estados Unidos, um dos mais respeiEssa foi minha percepção-aO-concluir a leitura do Ofício
tados centros de estudos e de tratamento oncológico de -todo
que me veio às mãos, encabeçado pela Bolsa de Valores do
o mundo discorda dessa posição._ Pesquisas levadas a efeito
Rio de Janeiro e subscrito pelas oito bolsas que compõe o
em populações que s_e utilizavam, do flúor, comparativamente
Sistema Eletrónico de Negociação NacionaL
a outras que não fazíaril uso dele, mostraram a inconsistência
Corri efeito, por ele ficamos inteirados de que o Programa
desses temores.
Nacional de Desestatização, coordenado pela Comissão DireDada a universalidade da utilização do sal por todas as
tora e pelo Banco Nacional_de Desenvolvimento Ecoq9mico
camadas da população, a opção po(se adicionar a ele o flúor _e Social, já logrou reduzir a dívida pública do Governo Federal
pareceu ser a medida mais acertada para se atingir a finalidade
em mais de US$4,9 bilhões, através da venda de empresas
do programa, sem prejuízo da continuidade do tratamento
controladas pela União, além de transferir para a iniciativa
da água.
·
privada aproximadamente US$3 bilhões em pas~·:vos dessas
Esse mineral é produzido em larga escala no estado de
empresªs.
Santa Catarina, a preços razoáveis, o que"-elimina a necessi-Fica-se sabendo, por outro lado, que os leilões de desestaw
dade de se recorrer ao mercado externo e à conseqüente evatização realizados até agora (23 ao todo) foram efetuados
são de divisas para sua aquisição. O proCesso de m_istura, _ no SENN -Sistema Eletrônico de Negociação NadonaL
exe_cutado na própria refinaria, é simples e bara~o, a exemplo
Trataws_e de uma interligação eletrónicª_ totalmente autoda experiência com o sal iodado, responsável pela erradicação
matizada, operacionalizada pela Bolsa de Valores do Rio de
do bócio endêmico.
Janeiro, que n!úne 8 das 9 Bolsas de Valores do País sob
O município de-CabO -Friõ, no EStado do-Rio de Janeiro,
um úniCo e- grande mercado nacional de ações e ~alares mobidurante a gestão do médico I vo Saldanha, dera início a um
liários, aberto a todas as 330 Sõcíedades corretoras estabeleefetivo programa destinado à execução d_o projeto, compreencidas no território nacionaL
dendo estudos e levantamentos de viabilidade técnico-opeOnde, porém, melhor se sente a "febre saudável" a que
racional, em colaboração com a indústri"a salineira, co~ assome referi acima. é nos comentários tecido pela SENN.
ciações odontológicas, com universidadeS e _com a OrganiDe fato, lê-se em seu ofício:
zação Mundial da Saúde. A proporção .de adição a que se
"A privatização é um processo irreversível na ecochegou é a de 250mg _de flúor para cada quilo de sal, ou
nomia brasileirac Nas mãos da iniCiativa prTVada, as
seja, um grama para quatro quilos.
empresas terão maior liberdade para priorizar seus inAlém do atendimento ao mercado interno do sal fluorevestímentos,
estabelecer relações comerciais com libertado, o Brasil poderia competir exteriiã:mente,em esp'eciãf jtin-·
dade e eficiência, e rec-eber os apartes de capital necesto aos países do Mercosul.
__
sários à promoção da sua modernização e competitiApesar de todo o entusiasmo_ e ~e t9das as _evidências
-vidade.
A privatização, ademais, reduzindo a dívida
de que seria uma medida das mais benéficas, o programa
financeira, é um importante instrumento no resgate
não chegou a ser nacionalmente a~otado, CID. prejulzõ âe
da nossa maior dívida, a social."
pelo menos 30% dos brasileiros impedidos d_e ter acesso ao
flúor através de sua adição à águ?.
Aquecidos po! essas considerações sobre as perspectivas
Cabo Frio, no entanto já estava consumindo o sal fluoreque a desestatização abre para nossa economia interna, os
tado, em todo o município, quando surgiu a proibição do
Ministério da Saúde.
signatários da mensagem_ do SEN~ alçam um _yóo mais alto
e arriscam judicíoSo cOinentário sobre os rumos qu-e rama
Em nome da saúde pública brasileira, principalmente no
a privatização, no panorama mundial. Lê-se, à certa altura
que concerne ao controle da cárie, doença responsável pelo
da mensagem:
grande número de edentados em nosso País, tenho a esperança
de que o bom senso prevaleça junto-às au~oridades sanitárias
"A privatização tem sido, em todos os lugares do
e que tal medida impatriótica, fruto, por certo, da pressão
mundo onde foi adotada como política de governo um
de grupos interessados na exploração da miséria e _da doença
verdadeiro marco sinalizador de uma nova era nas relado povo, seja revista e revogada. Ou, então, se forem subsisções entre os Estados e a Sociedade ... A discussã"o
tentes, que contra-razões sejam apresentadas, COJ? a devida
se o governo é de centro, de direifo ou de esquerda,
transparência, para que a Nação não se veja, mais· uma vez,
já está ultrapassada ... a questão central é o que os
___ _
lesada em seus mais legítimos interesses.
governantes podem fazer para efetivamente melhorar
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
o bem -estar geral dos seus cidadãos."
_
"' -.~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

..
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Não tenho como discord(J.r dessas irrcfUüiVeiS_colo.~ções.
em.Plenário,_ Relator_: Senador Mauro Benevides, em s_ubstiElas são válidas para a maioria dos países. não o são, porém,
tuição à Colnissão dc;_-A,ssuntos EcQQômicos), qu·e âtitoiiZã'õpara o Brasil.
_ _
Governo do Estado de São Paulo a emitir a colocar no mercaAqui os remanescentes recalcitrantes do :vetusto soei;;\- do, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
lismo ainda se posidonam politicamente, de acordo com aquedo Estado de Sáo_ Paulo-:- LFrP, destinadas ao giro de nola geometria caduca que a uns alinha ~- esquerda, a outros
venta por Cento das sessenta e quatro milhões, duzentas -e
. à direita, não se sabe bem de que!
_
setenta e duas mil, novecentos e noventa e cinco LFfP. vencí0 fato é que estes quixotescos senhores ainda têm forças . veis em 15 .de junho de 19J3.
para atrapalhar. Vez por outra, empunhandO suas velhas ban__ 2 _
deiras, eles conseguem reunir alguns mago_~es de d~s~_visa4os
e vão-se postar à frente da sede do SENN, ou diante dos
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 44, DE 1993
Tribunais de plantão, na vã tentativa de barrar a· marcha irre(Em regime de urgência, nos termos do
versívcl da desestatização.
..
__
__
_
art. 336, c, do Regime-rito Intel-no)
Não sei se é por isso, Sr. Presidente, que até agora só
DisCussão, em curnó-único, do Projeto de ResoluÇão· n"'
privatizamos 20 empresas estatais. O que sei é que, apesar
44, de 1993 (apresentado pela Comissão de Ass1.mtos Econôdisso, a privatização é um fato consumado.
micos, como conclusãO de seu Parecer n9 166, de 1993), que
Muito o brigado.
·dispõe, com base no art. 52,. incisO V e VII, dá ConstitUição
Federal, sobre as operações de financiamento externo com
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou:se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3", do Regimento Jntt!rnO, rectrrsos orçamentários da União. (Dependendo de parecer
sem que tenha siçlo interposto recurso, no sentido de inclusão
sobre as Emendas de Plenário.)
em Ordem do Dia das Emendas da C:iro_ara_ ao Projeto de
_ 3_
Lei do Senado n' 410, de 1991 (n' 2.477/92~naquela Casaj,"
de autoria dos Senadores Pedro Simon e Dario Pereffa,<jlle· _..PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 17, DE
1991
restabelece o incentivo fiscal que menciõnã. eodá outras providências.
. Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
A matéria, aproVada em_-ápretiação condusivà pela Co- à COnstituiÇão n"' 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
missão de Assu_ntos Econômicos, vai à Coni:issãó Diretora
Simon e outros Senadores, que dá nova redação ao inciso
para a redação fíi:lal, após o que será encaminhada à sanção.
II do art. 40 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- 4dência vai encerrar os trabalhos. designando para a sessão
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 42, DE 1993
ordinária de amanhã a seguinte
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n 9
42, de 1993 (apresentado pela Comissãõ de Assuntp_s EconóORDEM DO DIA
micos como conclusão de seu PareCer fl"' 152, de 1993_), que
autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato
de assllnção de dívida de re~ponsabilidade da antiga Empresas
-lNuclea-ces Brasileiras- Nuclebrás, no valor àe nove milhões,
PROJETO DE RESOLUÇÃ0!-!'47, DE 1993
cento e trinta e seus mil e oitocentos_ marcos alemães.
(Em-regime de-utgénciã, nô·s termos--O SR. PRESID.ENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerdo art. 336, c, do Regimento Interno)
rada a sessão.
Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n"
(Levanta~se a sessão-às 16 horas e 30 minutos.
47, de 1993 (apresentado como conclusão de Pare_cer proferido
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1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Presidente da República
N• 210, de 1993 (n' 313/93, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Aviso do Ministro da Integração Regional
N'? 417/93, de 20 de_maio último, encaminhando infor~
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n9
325, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1993 (n' 2.460,
de 1991, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
ao art. 206 do Decreto-Lei n9_ Z-.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 410, de 1991. (n• 2.477,
de 1992, na Câmara dos Deputados), que restabelece o
incentivo fiscal que menciona e dá outras providências.
(Redação final.)
1.2.4 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n'? 74, de 1993, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que institui o Programa Nacional de Bolsas de Trabalho para estudantes carentes e
dá outras providências.

1.2.5 -.Requerimentos

-N• 571, de 1993, de autoria dos Senadores Raimundo Lira, Marco Maciel e Antonio Mariz, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do_ ex-DepUtado
Federal e Primeiro Suplente de Senador Dr. Arnaldo LafaieteL Aprovado.
·
- N'" 572, de 1993, de autoria dos Senadores Jonas
Pinheiro e Chagas Rodrigues, soliCiúindo hOmeriagfms de
pesar pelo falecimento do·ex-Deputádo Federal Paiva Muniz. Aprovado.
- N9 573, de 1993, de autoria da Senadora Júnia Marise, solicitando que sejam considerados_ como licença autori- ·
zada os dias 16 e 17 do corrente. Aprovado.
1.2.6 - Comunicações
-Do Senador Hydekel Freitas, informando haver regressado ao País no dia de hoje, desistindo, portanto, do
período restante solicitado na comunicação ·encaminhada
à Mesa no dia 19 do corrente.
-Do Senador Marco Maciel, indicando, na qualidade
de Líder do Partido da Frente Liberal, os nomes dos Senadores Elcio Álvares e Odacir Soares, para as-furições de
Vice-Líderes.
1.2.7- Apreciação de matérias

-Requerimentos n• 569 e 570, de 1993, lidos em
sessão anterior. Aprovados.
1.2.8- Comunicações

-Do Senador Garibaldi Alves Filho, que se ausentará
do País, no período de 14 a 25 de junho de 1993.
-Do Senador Almir Gabriel, que se ausentará do
País, no período de 14 a 30 do corrente.
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Diretor Administrativo
Lt:l/. CARLOS BASTOS

Impreuo sob rcsponu.bilidade da Meu do Senado Federal
ASSINATURAS

Semestral ................................................... - ............................... - ..•..- .. - CrS 70.000,00

Diretor lndustnal
I"LOlUAI'-< AUOUSl'O COL'TINHO MADRUGA
Tir.1gcm 1.200 cxempb.rel

Diretor AdjUDto

1.2.9 -·Discursos do Expediente
SENADOR LODRIVAL BAPTISTA- Excelente.
desempenho da TELERGIPE -Telecomunicações de
Sergipe S.A.
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Comentários ao pronunciamento do MinfsffO da Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso, em cadeia nacional rádio e televisão, na noite de ontem, anunciando medida de estabilização da economia.·
.
-- ·- ·
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Dlreção dos trabalhos da revisão· constitucional.
SENADOR MAGNO BACELAR- Penalização do
Nordeste pela falta de repasse dos recursos destinados ao
financiamento de construção de casa própria, ã propósito
da edição da Medida Provisória n''3'24!93, que dispõe sobre
o Fundo de Desenvolvimento Social c dá outras providências.
SENADOR RONAN TITO- DeciSão do TCU favorável ao Sr. Breno Pereira Reis, funcionário do Banco
do Brasil, a respeito de denúncia acerca de composição
de dívida lesiva aos interesses daquele órgão.
SENADOR MAURO BENEV10ES- Apelo em favor da manutenção da agência do BASA em Fo~taleza
-CE.
1.2.10- Requerimento
- N>' 574. de 1993, do Senador Magno Bacelar, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda, informações que
menciona.
1.2.11- Ofício

-Do Senador Mário Covas, indicando o Senador Alrnir Gabriel, para a Vice~Liderança do PSDB. e ratificando
a indicação do Senador Jutahy Magalhães como_Vice-Líder
da Bancada.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~ 47. de 1993, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas
ao giro de noventa por cento das sessenta c quatro milhões,
duzentas e setenta e duas mil, novecentas e .. noventa e

cinco LFTP, vencíveis em 15 de junho de 1993. Aprovado,
tendo usado da palãvra os Srs. Mauro Benevides, Magno
Bacelar, Esperidião Amin, Jutahy Magalhães, ·cid Sabóia
de. Carvalho, Ronan Tito, Mário Covas, Bello Parga, Odacir Soares e Nelson Carneiro. À Comissão Diretora -para
redaç.ão final.
Rcdação final do Projeto de Resolução no 47/93. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n·' 44, de 1993, que dispõe,
com base no art. 52~ incisos V e VII, da Constituição Fede-_
ral, sobre as operações de financiamento externo com recursos orçamentários da União. Aprovado com emendas,
após parecer de plenário sobre emendas, tendo usado da
palavra os Srs. Ronan Tito, Esperidião Amine Bello Parga.
À Comissão Diretora para a redação final.
Redação final do Projeto de ReSoluçáo n"'44/9.'{ Ãpro·
vada. À promulgação.
.
. ~
. -·
.Projeto de Resolução no 42. de 1993, que autoriza
a República Federativa do Brasíl a celebrar contrato de
assunção de dívida de responsabilidadett!a ~ntiga Empresas
Nucleares Brasileiras S/A~ NUCLEBRAS, no valor de
nove nlilhões, cento e tiintã e séis mil e oitocentos marcos
alemães. Aprovado. À Comissão Diretoi"a .. para redação
final.
• -·Proposta de Emenda à Constituição no 17, de 1991,
de autoria do Senador Pedro Simon e outros Senadores,
que dá nova redação ao inciso II do art. 40 da Constituição
Federal. Votação adiada por falta de quorum.
---1.3~

1 - Parecer

.
. . _
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de ResOlução ·n'f 42/93, constante da Ordem
do Diã. .da presente sessão. (Redação final.)
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ANTONIO MARIZ- Falecimento do
Suplente de Senad~r Arnaldo Lafaiete.
SENADOR ODACIR SOARES- Críticas à hospedagem de Delegados do PT na Escola Nacional de AdminisR
tração Pública, em Brasília.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Novo programa económíco do Governo. Demissão do Ministro da Agricultura Nuri Andraus.
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SENADOR NEY MARANHÃO - Defasagem nos
preços dos produtos deriva-dos da cana-de-açúcar.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo no sentido de que o Miriistro da Marinha, Sr. Ivan da Silveira
Serpa:, determine a regularização dos pagamentos da gratificação- de representação devida aos Assistentes Jurídicos
de seu Ministério.
SENADOR MARCO MACIEL - Exposição feita
por S. Ex~ sobre a importância da educação para a pr~!!Ç<!
da cidadania e para um -corr-eto- prõfcto de desenvõfVimento, durante a "Semana Nacional de Educação para
Todos", realizada em maio último.
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SENADOR DIVALDO SURUAGY- Aspectos da
situação do menor.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Responsabilidade na indicação do Sr. Nuri Andraus para o Ministério
da Agricultura.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

sáô
1.4 ~--,--_ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE

- N'353, de 1993
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Premêneia
3- ATAS DE COMISSÕES
da transferência do Porto de Maca pá- Santana à adminis- .
4- MESA DIRETORA
tração do Governo do Estado do AmapL _,
_~
SENADOR JUTAHY MAGALHAES '---Guerra ci5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
vil na Bósnia.
6- COMPOSIÇÃO DAS COMÍSSÓES PERMASENADOR NELSONWEDÊKIN- ___:;Reforma agráNENTES
ria.

Ata da 1!6a S~~~ão, em 15 de junho de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Levy Dias
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AC!fAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
, . .
Affonso Camargo _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio
Mariz _ Bello Parga _ Carlos De'Carlí _ Chagas Rodrigues _ Cid
~aboia de Carvalho _Dario Pere,ira~ :ç>irc:h-·~~? ~ ElciÇl
Alvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _ Flaviano Melo~
Francisco Rollemberg _ Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _
Henrique Almeida _ Humberto Lucena·- Hydekel Freitas _ Iram
Saraiva_ Irapuan Costa Jtínior _-Jarb~s Pas_sarinho _Joãq Calmon
_João França_ João Rocha_ Jonas :Pinheiro_ Josaphat Marinho_
José Fogaça_ José Paulo Biso]_ José Richa _José Sarney _Júlio
Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães_ Juvêncio Dias _
Lavoisier Maia _ Levy Dias- _ Louremberg Nunes RoCha _
Lourival Baptista _ Lucldio Portella _ Luiz AlbertJL Oiíveira _
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor Márcio "Lacerda Marco
Maciel _ Mário Covas ___ Mar1uce P~t~ _ MaUro BeJ:!;;.icteS _
Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _
Odacir Soares_ Pedro Simon _Pedro Teixeira _.Rachid Saldanha
Derzi _ Ronaldo Aragão _Ronan Tito_ Valmir Campelo_Wilson

Martins.

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógYafos de projeto de lei sancionado:
N" 210, de 1993 (n'' 313193. na origem), de 14 do corrente,
referente _ao Projeto de Lei da Câmara n" 20, de 1992 (n"'
7.445/86. na Casa d~ origem), que revoga o Decreto-Lei n~'
869, de 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei n~ 8.663, de 14 de junho
de 1993.
AVISO DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

No 417/93. de 20 de maio último, encaminhando informa·
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento no 3.25,de 1993., de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
As info-rrriàÇões foiaffi e-ricãininhãd~s. em ~pias,
ao Requerente.
-·O Requerimento vai ao arquivo.
P~RECERES

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A lista de pre- sença acusa -o compareçiménto de 53 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
_
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nOSsos trabalhos.
Q Sr. !~_Secretário procederá à leitura do-Expediente.
É lido o seguinte

PARECERJ\1' I75, DE 1993

(J?a_ Co~issão Diretofa)
Redação final de Emenda do Senado ao Pro·
jeto de Lei da Câmara n<.> 26, de 1993 (n~ 2.460, de
- 1991, na Câmara ~:!os Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final Q_a Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 26, Ó!! 1993
(n' 2.460, de 1991, na Câmara dos Deputados), que dá nova
redação ao art. 206-do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dez~mbro
de 1940 - Código Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de junho de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Rel3.tor
- Júnia Marise- Nelson Wedekin.
ANEXO AO PARECER N' 175,DJ:: 1993
Redação fioal da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 26, de 1993 (n~' 2.460, de 1991,
na Câmara dos Deputados), que dá nova í-edS.ção ao
art. 206 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.

Emenda

n~

I

(Corresponde ao Destaque de Plenário)
Suprima-se o parágrafo único do art. 206 do Dccre_to-Lei_
n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que
seria introduzido pelo presente projeto de l~i.
PARECER N' 174, DE 1993
(Da Comissão_ Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 410,
de 1991 (n' 2.477, de 1992, na Câmara dos Deputados).
A Cõmissão Diretora-apresenta--a redação-final-do Projeto
de Lei do Senado n' 410, de 1991 (n' 2.477, de 1992, na
Câmara dos Deputados)~ que restabelece o- incenti~o fisCal
que menciona e dá outras providências.
Sala de Reuniões aa Cohlissão, -15 d~ junho de 1993.
-Chagas Rodrigues, Presidente- Júlio Campos, RelatorJúnia Marise - Nelson Wedekin.
ANEXO AO PARECER No 174, DE 1993
Redação Final do Projeto de Lei do Senado n~ 410,
de 1991 (n' 2.477, de 1992, na Câmara dos Deputados),
que restabelece o incentivo fiscal que menciona e dá
outras providências.

Junho de 1993

turas metálicas relacionadas ou definidas pelo mesmo órgão.
deSdnados a aplicação em obras hidráulicas ou de construção
civil.-·
Art. 49 A retroauvidade prevista no art. 2" aplica-se
·à manutenção dos créditos relativos aos insumos empregados
na industrialização de máquinas a implementas agrícolas beneficiados com a isenção de que trata a Lei n9 8.191, de 11
de junho de 1991.
Art. 5P Com vista)) ao"-cumpritrlefito da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional projeto de lei especificando o montante da renúncia
fiscal decorrente das isenções previstas nesta Lei, bem como
as que serão automaticamente anuladas.
Art. 6" Esta Lei _entra em vigor na, data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe- .
cliente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 74, DE 1993
Institui o Progra~a Nacional de Bolsas de Trabalho
para estudantes carentes ~ dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Fica criado o Programa Nacional de Bolsas de
Trabalho, que tem por objetivos contribuir para o auto-sustento de es_tu_dª!_lt~s __~rentes e proporcionar aos mesmos o
desenvolvimento de hábi"iOS-de trabalho e de habiiidades espe-.
cíficas.

§ P Poderão se beneficiar do Programa de Bolsas de
Trabalho estudantes carentes de todos- os ÕíveiS_ çle_ enSino,
assim corno de esColas de educação eSpecial e de" idücãÇãO
tecnológica.
§. 2' A seleção dos bolsistas ficará a cargo do estabelecimento de ensino no qual o estudante estiver regularmente
matriculado, e seguirá critérios definidos pelo Poder Executivo.
Art. 2' Poderão participar do programa de bolsas de
trabalho, mediante o estabelecimento de convênios com unidades escolares, entidades públicas e privadãs.
O CQrigreSSo Nacional decreta:
§ 1~ Os estudantes bolsistas não terão Vínculo empregatício de qualquer natureza com a entidade em que exercerem
seu trabalho.
Art. 1~ É restabelecida a manutenção e uttiização do
§ 29 O cont_ingentede bolsistas em }lma entidade não
crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
relativo aos insumos empregados na industrialização de veícu- - poderá ser superior a 20% (vinte por centO) do número total
de seUs empregaãOs.
los de transporte coletívo de passageiros e de seus chassis
- Art. 39 O U:abalho exercido pelo estudante deverá ser
com motor e carroçaria, de que tratam o art. 2" do Decreto-Lei
preferencialmente relacionado com o curso em· que estiver
n"' 1.662, de 2 de fevereiro de 1979, e o art. 29 do Decreto-Lei
__ _
matriculado.
n' 1.682, de 7 de maio de 1979.
__ _
Art. 2" Os 'efeitos do disposto no artigo anterior retroa;.
§ 19 o trabalho do bolsista não poderá exceder qtiãtro
gem a 5 de outubro d<: 1990.
. .
- horas diárias, nem vinte sema-nais, e. deveíá ·concilia.r_-:-se com
o seu horário escolar.
Art. 3• É restabelecida a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI:
-§ 2" o estudante bolsista deverá ser coberto por seguro
I -quando se tratar de ccisas- edífiCaçõ6s pré-fabricadas,
contra acidentes pessoais.
bem como- os componentes relacionados pelo órgão compeArt. 49 . O Programa de Bolsa de Trabalho será custeado
pelos recursos a seguir:
tente do Poder Executivo, que se destinem à montagem desses
produtos e sejam fornecidos diretamente pela -indústria de
a) dotações específicas, incluídas no Orçamento da
edificações pré-fabricadas;
·
União;
II -quando se tratar de preparações, vigas e os blocos .
b) outros recursos disponíveis para fim idêntico, em órde concreto. inclusive os pré-moldados, bem COJ;IlO as estrugãos da adminisb::ação pública, direta ou inClii:"eta;

e
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c) contribuições resultantes de acordos ou convêniós com

entidades públicas oü privadas;
·

-

d) donativos e contribuições diversas·.

-

-

-

_

Art. 5o O Poder Executivo cobrirá Ovalor-integral das
bolsas somente quando concedidas a estudantes que exercerem atiVidades em instituições filantrópicas Iegaiinente constituídas ou em unidades escolares públicas.
- _

Parágrafo único.

Os recursos públicos destinados à con-

cessão das bolsas deverão atender prioritariamente eStlú:Jãnú~s

do ensino fundamental e médio.
Art. 6n Esta lei não se aplica ao trabalho de menores
aprendizes, sujeito a-ICgfslação própria.
Art. 7~ Q_ Poder Executivo regllla-me_ritaiá esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data_de sua publicação.
Art. 89 Esta lei entr~ em vigor na =data de sua publicaçãcL

Revogam-_se as disposições em cOlitfá~iO~
Justificação
Muito se comenta sobre a baixa eficíência do sistema
e~colar brasileiro. Os índices de evasão e repetência, por exemplo, siio consideravelmente elevados, e, o _que é mais lãmentável, têm apresentado uma insistente persistência ou teÕ.dência de crescimento com o passar dos anos. Assim, de acordo
com o Ministério da Educação, a taxa média de repetência
no ensino fundamental praticamente se manteve em 20% entre
1980 e 1987~ e a de evasão imediata subiu, entre 1981 e 1986
de cerca de 10% para 13%. No nível médio, a taxa média
de evasão pulou de pouco mais de 6% em 1980 para 21%
em 1986, e a taxa de conclusão,. que no perío-do de 1970-73
foi de 74%, caiu para 48% na coorte 1983-86. -

Art. 9°

Entre as causas desta baixa eficiência da escoi_a brasileira
a mais determinante, sem_ dúvida, é a ã.usência de-_~condições
sócio-económicaS do estuâãnte e de sua famflia. E esta situação pode ser respo·nsãbilizada pelo precoce ingresso no trabalho de crianças e adolescentes.
Sabe-se que em determinadas circunstâncias o trabalho
pode estimular a escolaridade. No entanto, as condições nas
quais a maioria destas crianças e adolescentes ingressam e
permanecem no mercado de trabalho acabam se constituindo
em um grande obstáculo para o sucesso nos estudos_. Dados
do IBGE de 1989 mostram, por exeinplo, que cerca de 76%
dos jovens trabalhadores de 15 a 17 anos estão sujeitos a
uma jornada de serviço de 40 horas ou mais por semana,
o que certamente dificUlta a conciliação coni os es.tudos.
Também no ensino superfor São conhecidas as dificuldades de prosseguimento nos estudos de alunos carentes, havendo que destacar o problema dos cursos que exigem maior
dedicação_ de tempo e que são de difícil conciliação com as
jornadas de trabalho normalmente oferecidas no mÚcado.
O preSente-projeto de lei procura contribuir para a correção destas distorções sociais relacionadas ao acesso e permanência de estudantes carentes na escola. As bolsas de trabalho
têm por finalidade promover a conciliãçáo do estudo com
· o trabalho e proporcioná? o·aeseiiVolvimeD.to de habilidades
destes estudantes carentes.
É preciso esclarecer que as-bolsas de trabalho não se
confundem com a inst_ituição d~_ estágio curricular! regUlado
em lei própria. O estágio inexiste no ensil)O fundamental e
não é proporcío:nado a todos os cursos de níVel ffiédiO e superior. Além disso, quando previsto, o estágio geralmente ocorre
no final do curso e não oferec_e garantia de uma retribuição
. financeira ao estudante.
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Estudantes de todos os níveis de ensino, assim como os
das escolas de educação especial e de educação tecnológica,
poderã_o recebt.:!r as bolsas de trabalho. Contudo, haverá prioridade da alocação de recursos públicos na concessão de bolsas
. p~ra o ensino fundamental e médio, definidos pela Constituição Federal como obrigatório e de obrigatoriedade progressiva, respectivamente. E certo que as bolsas -não poderão
contemp!ar qualquer estudante _do_ensino fundamental, pois
é urrl preceito constitucional a permissão do trabalho de menor
de _ca~o.rze_ anos apenas como aprendiz, e a legislação sobre
o, contr_ato de aprendizagem o caracteriza como possuidor
de vínq.1lo empregat(cio. De. qualquer forma, a lei já assegura
ao··àdOlescente aprendiz de até catorze anos o paganlento
de bolsa de aprendizagem. Além disso, na realidade de forma
alguma a faixa etária do ensino fundamental se encerra aos
eãtorzç anos. Ressalte-se que as taxas de distorção série-idade
no Brasil são elevadíssimas. Em 1987, por exemplo, 78%
e 76%, respectivamente, dos estudantes da 7~ e da s~ séries
do ensino fundamental estavam fora da faixa _etária prevista.
a maioria tendo idade mais avançada. Assim, é preciso considerar a situação dos estudantes. que freqüentemente pressionados por problemas sócio-económicos, se atrasam nos estudos.
O presente projeto de lei evita uma posição paternalista
do Estado. pois estimula as empresas a participar do programa, através d~. praticidade da contratação dos bolsistas. A
fixação de um percentual destes últimos nos quadros de uma
empres~ evita o risco de um prejuízo para os trabalhadores
em ger3:l~ A aloc~ção de recursos públicos para o programá,
pOI- sua vez, é disciplinada a fim de se evitar que o pag~me_nto
das bolsas_ constitua um simples subsídio para empresas que
dele não necessitam.
Finalmente, cabe lembrar que um programa de bolsas
de trabalho já esteve em vigor no País, tendo o mesmo siçlo
interrompido pela descontinuidade administrativa e pelo descaso que certos grupos dispensam à educação, particulªrni.erite
aqUela que beneficia os segmentos menos favOrecidos da população.
Todas·estas razões nos levam, então, a sOlicitar O apoio
de nossos Pares ao presente projeto de lei.
Sala das Sessõ.es, 5 de junho de 1993. ---Senador Dirceu
Carneiro.
(À Comissão de Assuntos Económicos_- Decisão
Terminativa.)
-

O SR. PRESIDENTE (Chàgas Rodrigues) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo Sr. 1"'
Secretárío.
É lido' e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 571, DE 1993
Pelo falecimento do ex-Deputado Federal e Primeiro Suplente de Senador Arnaldo Lafaiete requeremos, nos termos
do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da_ Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
da Para1ba e ao Município de Monteiro - P~_.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1993. - Raimundo
Lira - Marco Maciel - Antônio Mariz .
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da
Casa.
Sobre a mesa; requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 572, DE 1993
Requeremos, na forma regimental, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Deputado Federal Paiva 1\.1-uniz:

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
do Rio de Janeiro.
·
. ·____:~_ ---- ·
Sala das Sessões, 15 de junho de 1993. -Jonas Pinheiro
- Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
associa-se às homenagens c fará cumprir a deliberação da
Casa,
Sobre ;;t mesã, requeiirUeino que ·set'â lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 573, DE 1993.
Requeiro, nos termos- do art. 13 do Regimento Interno
do Senado Federal, sej_am consid_erad()s co:t;ào de Licença Autorizada, os dias 16 e 17 do correnv;, pará participar, como
palestrante, do IX Congresso Mineiro de Vereadores que se
realizará em Belo Horizonte, promovido pela União de Vereadores de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 14 de junha de 1993. - Júnia Marise..
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença so lici tàd~. iiCis termos
do§ !• do art. 13 do Regimento Interno.
- ··Sobre a mesa, comunic~çã_o~queserá lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte:
Senhor Presidente
Hydekel Freitas. Senador pelo Estado do Rio de Jane_ifo,
comunica a V. Ex~ haver regressado ao País no dia de hoje,
desistindo, portanto, do período restante soJicita~o na comunicação encaminhada à Mesa no dia P do corrente.
Brasília, 15 de junho de 1993. - Hydekel de Freitas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, comuni_cação qu_e_ será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido a seguinte:
OF. GL PFL W019/93

Brasnia, 14 de junho de 1993

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência a
fim de~ na qualidade de Líder do Partido da ~Frente Libera_l,
indicar os nomes dos ilustres Senad,ores Élcio _Alvares e Odac1r
Soãres para as funçõe-s dC Vice-Líderes. - -~--· _ _--- -_Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de alto apreço ..<?_ condirçração. - S~nador
Marco Maciel, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
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Em sessão anterior,_ foram lidos os Requerimentos n.s
569 e 570, de 1993. dos Senadores Almir Gabriel e Garibaldi
Alves Filho, respectivamente, soliCitando noS term-os do arl.
55, inciso Ill, da Constituição e 40 do }:tegimento Interno,
licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa, a fim de
representarem o Brasil na Conferência Mundial de Direitos
Humanos, a realizar-se em Viena, de 14 a 25 do _corrente,
cqnforme Decreto de 9 de junho de 1993 do Presidente da
República.
·
Os requerimentos receberam,_ pareceres favoráveiS proferidos em plenário Pelos Senadores Bello Parga e Magno Bacelar, respectivamente, em suQstituição à Comissão de Relações
Esteriores e Defesa Nacional, e deixaram de ser votados naquela oportunidade por falta de quorum.
Passa-se à votação do Requerimento n"' 569, de 1993.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados:(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n"' 570, de 1993.
__ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado_.
.
Ficam con~edidas as licenças_ solicitadas.
Sobre_ a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
1o Secretário.
- Sã_o lidas as seguíntes:
Brasilia-DF, 14 de junho de 1993
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêncía que,
nos termos dos -arts. 55, fi, da Constituição e 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei d-os trabalhos da Casa, no período de 14 a 25 de junho de 1993 a fim de, no desempenho
de missão com que me distingui o senado. participar da Conferência Mundial de Direitos""Humanos, a realizar-se em Viena.
Atenciosas saudações - Senador Ganôaldi Alves Filho.
..Em 14 de junho de 1993:
Se~or Presidente:
. .
.
Tenho a ho"nra de cotriunicaf ·a V. Ex~ que, rios termos
dos arts. 55, II1. da Coil.stituição e 39, a, do Regímento Interno, me aUsentarei dos Trabalhos d~ Casa, no período de 14
a 30 deste mês, a fim de, no desempenho de missão CQm
que me distinguiu o Senado Federal, participar da Conferêricia
Mundial de Direitos Humanos. a realizar-se em Viena.
Atenciosamente -Senador Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunicações lidas vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à lista de oradores insCritos.
Concedo a palavra ao_ nObre Senador L9Urival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil
foi um dos países que mais Sé deSenvofveram no campo das
telecomunicações nos Q.ltimos anos, e Sergipe, pelo importante
trabalho que vem sendo realizad9 pelo GoVerno do Estado_,
por"iiiTermédio da Telergipe, vem ocupando uma posição de
destaque pela expansão e desempenho do seu sistema telefônico.
Aracaju, hoje, é a capital do NOrdeste que dispõe dos
índices mais eleva_clos de aparelhos telefônicos com relação
à suá população, correspondentes· a 20,34 aparelhos por 100
habitantes, quando a médi& ~rasileira é de apenas 7,20 aparelhos por igual número de pessoas.
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No proximo dia 21 do corrente. o Presidente da Tclergípc.
Dr. Martinho Bravo. deverá assinar convêriios coni. vinte e

trés ·prefeituras para instalação de postos telefónicos em mais
de quarenta povoados, expandindo. desta forma, os s~rviços
já existentes nos diversos-municípios.
Até o final do próximo ano. tódo o Estado disporá de
telefonia celular. programa que terá sua fase inicial em nevem~
hro deste ano. quando os primeirosdezenovc municípios terão
o benefício deste importante recurso moderno de telefonia
móvel.
Essa é mais uma-conquista. Sr. Presidente, para o pro~
gresso de Sergipe. Desta tribuna quero enviar oS rrieuS cumprimentos ao Governador João Alves Filho, um entusiasta da
modernização da infra-estrutura do Estado ao Dr. Martinho
Bravo, Presidente da Telergipe, _ pelos resultados que vêm
alcançando em sua profiCíente administração a frente dessa
empresa que exerce um papel tão importaiü~ e~_~_9sso setor
de comunicações. · · __
· _
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcriÇão, com -o
meu pronunciamentO, _-da notícia P!Jl?Hc:~çla no Jornal o que,
edição de 05 a 11-06-93, irititulãd:i "Telefonia celular em todo
o Estado''.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
O Que

Aracaju, 5 a 11-5-1993

TELEFONE CELULAR EM TODO O ESTADO
Até o final do próximo ano todo o estado de Sergipe
disporá dos serviÇOs de telefonia celular. O presidente da
Telergipe economista Martinho Bravo assegura que o áono~
grama para ·implantação dos telefones celulares será cumprido
com a primeira etapa sendo inaugurada entre outrubro e novembro deste ano abrangendo Ara caju e mais deze_nove municípios. As inscrições para os telefones celulares ~~~~-o abertas
e a procura tem sido superior às provisões. - - ---Segundo Martinho Bravo Aracaju é hoje a __ capital do
Nordeste que tem a proporção mais elevada de aparelhos
telefonicos cm relação à população, com 20.34 aparelhos par
cada bloco de cem pessoas. A media brasileira é de 7.20
aparelhos por bloco de cem pessoas.
No caso do telefone celular o direito de uso do canal
vai custar duzentos dólares, enquanto uma linha de telefone
comum está custando em média mil e dólares.
Telefones no Interior
No próximo dia vinte e um o presidente_ da Telergipe
Martinho Bravo estará assinando convênios c6in vinte e três
Prefeituras para instalação de post~_s- telefoni,ç:os .e~__ quarenta
povoados. Também serão iniciados os serviços de ampliação
do sistema em La~arto, Propriá e Estancia.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa.) Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA. Pronuncía
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o assunto desta tarde, na verdade, foi iniciado
ontem, ao fim do dia. Trata~se do pronuncianientõ do Ministro
da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso. As pala-
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vra$ de S. Ex• chegaram num. momento de total descrédito
das instituições perante a opinião pública nacional.
Não sei qual o intuito. não conheço o porquê. mas há
em desenvolvimento uma campanha que vem atingindo todos
os trés Poderes deste Pais. O início do movimento deu-se
em relação ao Presidente da Repúhlica. Não houve dúvidas
sohre sua honestidade. sua integridade~ seu desejo de servir:
no en~anto, a campanha deflagrada caracterizou-se pelo deboche, pelo achincalhe, pela caricatura, pelo ridículo, de tal
maneira que Sua Excelência não pôde se defender.
No àmhito do Poder Executivo, as Forças Armadas foram
vítimas de um movimento dífamatório que, começando peta
casa do Ministro da Aerpnáutica. passeou pelos taifeiros da
Marinha, indo atingir as fardas do então Ministro Tinoco.
A publicidade voftou à Aeronáutica. desta vez reportando-se
aos camarõcs_comprados no Rio Grande do Sul. Em seguida.
_veio à haila a compra~ pelo Exército, de papel higiênico. sem
licítação. As notícias veiculadas. no entanto. não se referem
especificamente à pessoa ou ao grupo que cometeu o delito.
mas, ao contrário. referem-se à instituição à qual essa pessoa
ou esse grupo pertence.
O Poder Judiciário. por sua vez. vem sendo alvejado
pelo fato de quc, __ t~_r:minadas as investigações da CPI do PC
e afastàdo o-Presidente Fernando Collor, ninguém foi preso.
Hoje. aliás. o ex-Presidente depôs no Supremo Tribunal FederaL A sociedade está, a cada dia, mais descrente quanto a
ser feita a justiça. O descrêdito no Judiciário chegou a tal
pq_JltO que a juíza que determinou a prisão dos bicheiros no
Rio de Janeiro foi transformada em heroína nacional. Todos
os prograffias de televisão. os jornais e as rádios louvum a
atitude daju'íza que fez cumprir a lei.
_ Depois dessa incursão pelo Executivo, Judiciário c Forças
Armadas. não faltou o desejo de desmoralizar o Legislativo.
E_ começaram por esta Casa, tentando atingir a pCssoa do
nobre Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides. Daqui.
deslocaram-se para a Câmara. para a figura do Presidente,
Dçputado 1nocêJ1dO Oliveira. aludindo a poços que teriam
sido perfurados em sua propriedade e na de outros parlamentares. Esgotado o assunto dos. poços, falou-se da existência
de verba para tratamento dentário dos Srs. Deputados. Em
seguida, abordaram adiantamentos de salários feitos a parlamentafes. _sem juros ou correção monetária. Seguiu:_se, Sr.
Presidente, Srs. Senãdores, a Comissão de Orça_mento, que
já havia sido muito criticada pela exisiénciã de anões e depois
de gigantes. Por último, partiram para as verbas alocadas
pelos parlamentares. Pinçou-se a dedo as verbas por acaso
irregulares, p:lra dar a esses casos urna conotação de que
aquilo era o geral.
É preocupante, Sr. Presidente, essa campanha de terra
arra~ada, onde se procura não deixar ninguém com força moral. E não havendo força mora(. restará somente a força.
força mesmo.
Daí por que, quando o Ministro Fernando Henrique Cardoso falou ao Brasil. em cadeia _de rádio e televisão, entendi
e interpretei que se tratava de pronunciamento corajoso. Era
o Ministro que tinha a coragem de dizer, cm nome do Governo: mea culpa, mea maxima culpa. S. Ex" não declarou a
culpa do Governo, mas declarou algo que equivale__ a isso.
Ao afirmar que o Governo vai preocupar-se em gastar só
o que arrecada, está dizendo que até agora o Governo estava
mais preocupado com a "gastança" ~ Só faltou citar que o
Governo criou nove ministérios novos, o que evidentemente
aumentou os gastos.
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De certa forma. S. Ex·_ foi acre_ com os rillniSüoS- qUe
o antecederam. lUTia v.cz que declarou: "Agora vamos çontro·
lar os gastos''. Ou-scjü. uté agora não os controlavam.
O Sr. Magno Bacelar- Permite V. Ex" um aparte?

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Conç~do apalavra
ao nohre Senador Magno Bacelar. com muito prazer.
O Sr. Magno Bacelar- Nol1rc Senador Epitacio Cafeteira. V. Ex·' vem. com a coragem que o caracteriza. comentar
fatos que realmente preocupam toda a Nação brasileira: a
campanha difamatória. que nãO sãhcmos a quem interessa
ou por quem est<i sendo orquestrada. E quando V. Ex·· se
reft!ria ao pronunciamento do Ministro Ft:rn::mOo Hcnriqtte
Cardoso e iria começar a analisá-lo. pi! la oportunidade. pedi
o aparte. para dizer que estou encaminhando rÇ,querimento
à Casa. à Presidência do Senado. confó pedido de informações
ao Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso. Interrompi o
pronunciamento de V. EX" por-JUlgar oportuno fazê-lo. O
Sr. Ministro disse que a grande solução será o corte de d!:!spesas. A imprensa se encarregou de mostrar que os Parlamentares dilapidaram o património púhlico com emendas. E quanto ao falO a que V. Ex·' se referíU, de que parece que o
Governo. até então. só se preocupava com a '"'-gastança", na
verdade. nobre Senador. o Orçamento da União. às normas
de empenho. foi puhlicado há menos de uma ~-emana. E até
aqui. segundo estou inforniado. foram gastOs apcnas-ó~( das
despesas orçamentárias previstas. Eritãó. não~Sei --por- qu_e a
culpa atribuída ao Congresso pela inflação se até aqui tamhém
nenhuma verba de parlamentar fo1 fihCiãda. Porque. na realidade. nobre Senadm.~a inflação está a 30%, mas nãO' é decorrente de verhas parlamentares. ou mesmo de gastos do Governo. que. até agora. pelo menos constitucir qalmentc_. teria
que se limüar a 1112 por falta de Orçamen-o. Api'àVCHó-0
pronunciamento de V. Ex\ que é oportur,Ye-coloca bem
essa situação. para comunicar à Casa que CSto cencatninhando
este requerimento. Se alguém é culpado, s~.:- há desgov~rno
ou gastos que comprometam a política bra~lleir.a - ainda
não vejo de quem é a culpa - . tenho certeza de que não
é dos parlamentares. Muito obrigado a Ex•

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Eu é que agradeço
o aparte do nobre Senador Magno Bacelar que. de certa forma. antecipa alguns pontos que irei abordar no meu pronunciamento.
Estava eu_ comentando que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, ao falar que vai controlar os gastos, está dizendo
que. até agora. os ministros da Fazenda ante!ior,es não os
controlaram. Ao dizer que vai fiscalizar os sOne.!?;'adores, o
Ministro Fernando Henrique Cardoso está dizendo qUe, até
agora, o GOverno não os fiscalizou. Ao dizer que vai Cobra~
as dívidas dos Est_ados e Municípios, o Goveriib~-""por intermédio do seu Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, confessa que até hoje não as cobrou. Finalmente, ao dizer
que vai fiscalizar os bancos estaduais. que _emprestam dinheiro
a órgãos dos governos dos Estados, o Governo recOnhece
que também não os fiscalizou e permitiu qúe o dinheiro saísse·
pelo ralo.
Mas, de certa forma, Sr. Presidente, temos que entender
que. nessa mea culpa, o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. afirma e reafirma; "Vamos mudar!"
Agora vai haver um ajuste de caixa entre_a r_eçeiJa e
a despesa. Só se Vii gastar o- que se arrecadar, o que lembra
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muito o fumante. 4uc diz .. vou deixar de fum_ar". porque
tudo i!"SO 4W:! vinha sendo feito de modo errado transfurmou~~e
t:m vício nacional. E todos os ministros da Fazenda fazem
questüo de dizer que vão abandonar esses vícios.
Mas. de certa forma. o pronunciamento do Ministro da
FazendQ.._ Scnado_r Fernan!-10: .Hc·nrique Cardoso. no~so colega,
não deixou de ser _uma lnjeçilo de _otimismo na sqcieda_dç
hrasileira. Falou S. Ex·' sohr~ a privatização e até cm acelerá~la. tambim cm incluir na privatização empresas que hoje
não constam como passíveis de privatização. Ontem mesmo,
no Canal 2. TV Educativa, assisti a uma mesa-redonda. com
todos muito animados para ver privatizada a Companhia Vale
do Rio Doce. Não tenho dúvida.· de que um do_s grandes
objetivos dos que anunciam essas privatizações é chegar ao
subsolo brasileiro. através da_ço_mpra da Vale do __ Rio Doce
- m\o só dos minérios de ferro. mas até me_smo do ouro.
cujo território era da cooperativa. dos seus cooperados, e.
por um passe de mágica. foi colocado dentro dos _do_mínios
dessa companhia.
Sr. Prcsident~- não encontrei. em nenhuma declaração
dQ Ministro. nenhuma medida que_ dissesse que o Governo
iria exercer pressão nas elites econômicas d~ste Pa.ís. Nos
bancos. por exemplo. É verdade que, no pronunciamento
Jo Presidente Itamar Franco, Sua Excelência foi vcemeote
contra essas elites. Mas no discurso do Ministro nada foi djto
que pusesse de sobreaviso aqueles que vêm ganhando dinheiro
às custas da_ inflação.
Tamhém não vi - e gostaria que alguém me mostrasse
- qualquer medida am.,1nciada pelo Sr. Ministro Fernando
Henrique Cardoso no sentído _Qe tentar conter o custo de
vida. O custo _de vida. é, na realidade. a dor de cabeça e
chama-se inflação. porque o aumento do custo de vida _é ~lgo
que normalmente decorre dela. Quando aumenta o meio circulante. os preços aumentam, porque é a lei da oferta e da·
prOcura que deterril.ina o a_u.mento_ do preço dos produtos.
M-as. no caso do Brasil. não é uma inflação do meio cifculante.
O que aumenta o _preço da mercadoria_.e o custo_ ~e :vida
é a desvalorização permanente do nosso cruzeiro. E claro
que- todo povo sC ufana da sua moeda. E como eu gostaria
de o fazer também em relação ao nosso çruzeiro, ao nosso
pobre cruzeiro, que já foi até cruzado e voltou a ser cruzeiro;
já- foi cruzeiro' velho e c(tiZ.elro nOvo; já foi cruzado velho
e cruzado novo. Mas todo dia é desvalorizado em 1%. E
é desvalorizado em 1Sf por força de uma norma do Governo,
porque quem desvaloriza o cruzeiro é o Banco Central. Ent:;10
o Banco Central, mesmo não sendo o vilão, ajuda os priilcipais
vilões da história do aumento do custo de vida. E é fácil
se constatar- até por que, hâ 15 dias, o Presidente d~ Bolsa
de Valores de São Paulo foi ao "Bom Dia Brasil" _elogi~r
o Governo que. todo dia. faz oscilar o preço do cruzeiro
em relação ao dólar. Dizia ele que com isso é possível continuarmos· exportando, porque os produtores têm condições
de exportar. Ele confessa que a desvalorização pertn'an:ente
do cruzeiro ajuda. e muito, o produtor. Mas não ajuda o
consumidor, que é a quase totalidade do povo. O furiciõhário
público, o trabalhador, todos nós somos consumidores e estamos sendo apenados com a desvalorização permanente da
nossa moeda. Quando se desvaloriza o cruzeiro em 1% ao
dia está-se aumentando o preço do combustível, e quando
se está aumentando o preço do combustível está-se au(Jlenpreço do transporte. Se se corrige o pl-eço da tarifa _d_e energia
elé.trica aumenta-se o custo _d_a produção, porque ~oda ela
é centralizada na energia elétrica e no transporte._ E depois
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se pede que os comerciantes não aumentem o preço das mêrcadorias. Não existe aumento de preço de mercadoria, Sr. Presidente. O que existe é uma recomposição do preço de uma
moeda que está ··podre", que perde, todo dia, I% do seu
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números que nos remetem ao déficit público, que nós vamos
verificar o que verdadeiramente afunda· as contas deste País.
Temos, também, que ter multa atenção na questão da arrecadação. Quando o Senador Fernando Henrilju~ Cardósê.l fai.1.
nos sonegadores -devo sair cm sua defesa- S. Ex· o faz
valor. Uma moeda que não é negociada em nenhuma casa
com conhecimento de causa. porque foi_ Relatorçla ÇP_I da
de câmbio do mundo, a não ser no Brasil. Essa é a grande
verdade! Já nem se colocam mais nas cédulas figuras iluStres. EVasãO Fiscal, que tenho a hóitia de pre:\idir. Constatamos.
nohre Senador, pasme V. Ex·', que para cada cruZeiro arr-ecada História do Brasil, porque a desvalorização é tão rápida
dado. há um de evasão. E a culpa de tudo o que acontece
que em poucos dias as nossas cédulas passam pata as coleçõ_es.
no Brasil é dos políticos. 0:; empresários, não. Os empresários
Não valem mais nada.
não têm culpa c clamam, a todo instante. por ética na política.
O Governo não deu notícia de nenhuma âncora para
Nó? temos que ter ética, eles não .. Cada vez .que s.e. vende
segurar essa moeda. Os argentinos dolarizaram a sua econouma calça, um litro de leite, um quilo de feijão. o impOsto
mia e resolveram o problema que tinham. Aqui no Brasil,
não! Aqui temos uma '"dolarização" do Governo para as suas está embutido, mas ele se perde do balcão do empreSário
até a .exatoria. O acerto com os Estados tamb~m é importante.
receitas.-o povo que se liXe~ O povo que encontre uma maneiTemos alguns Estados que estão_ cJcntro d~~ reg:r?S d() jogo
ra de se defender. O Governo est-abeleceu a UFIR; duas
UFIR valem mais ou -menos· US$ 1 no_ câmbio negro, e o
e estão respeitando os limites estabelecidos pela ld. Temos
alguns que não estão. Na verdade, _eu pode.ria dizer a V,
Governo cobra os seus impostos em UFIR.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o brasileiro está fazendo
Ex• que o Governo não precisava cortar nada no Orçamento,
porqu~ a partir de 1" de abril o Orçamento não sofre _correção
a sua declaração de renda, não em cruzeiro, mas em UFIR,
pois o GovernO d_olirizou a ·nossa cotltribuição. Os Estados
moneúíria. Com uma inflação de 28% ou 29o/c ao mês. • .daqui
att! dezembro, cm que se transformaria o Orçamento? O Goe Municípios tamb~m. têm a sua unidade de referência. Ou
seja, os governos federal, estadual c municipal não precisam
ver~o pçderi~ deixar para liberar o total cm dezembro, pois
não estaria liberando nada e evitaria criar essa área de atrito
dolarizar a economia, porque, na realidade-:- dolari.Zaram as
com a classe política. -Mas. como disse V. Ex·_, estamos disposUnidade Fiscal de Referência.
suas receitas em UFIR tos a ver cortados os caraminguás que colocamos para as
O povo, não! O trabalhador. não!
. nossas entidades beneficentes, sem as quais não sei como
Tenho certeza--de que o nobre Senador Ronan Tito tem
estaria o Brasil. A fome, então, já teria grassado de maneira
muito interesse em que não aconteça isso com o povo. Que
generalizada. Estamos dispostos, mas a minha pré-condição,
o povo continue recebendo uma moeda podre e pagando uma
a condição primeira é o custo do giro da dívida internã. Se
moeda forte para o GoYerno. Tenho a certeza de que o Cono Governo não mexer nessa parte, então. endosso as palavras
gresso_NaciUnal --que foi posto no pelourinho na hora em
de V. EX": tudo isso não passa de brincadeira e de brincadeira
que o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.
de mau gosto.
pediu-lhe que o ajudasse nesse plano - vai continuar na
Agradeço a V. Ex·' a oportunidade do aparte.
mesma caminhada em que vinha. O Corigresso jamaiS deixo~
de atender o Governo em suas solicitações._
O SR. EPITACIO CAFETEIRA'--- Agradeço o aparte.
Quero até dizer, Sr. Presidente, que a minha verba social
nobre Senador Ronan Tito.
foi destinada para uma instituição de assistência-·social, no
Quando V. Ex·' aqui chegou, já havia tratado desSe· ass.unMaranhão, que cuida dos filhos dos hansenianos. Iylas se for
to, da questão dos bancos. da fiscalização dos sonegadores
o caso. se for necessário, se o Governo realmente cumprir
e ainda mais. disse que o Ministro Fernando Henr"ique Cardoas metas a que se propõe, se o Governo pensar em defender
so fez um pronunciamento corajoso. S. Ex~. em nome do
o salário do povo para que ele não seja corroído pela desvaloGoverno, bateu no peito e disse: mea culpa, mea culpa; vamos
rização diária, neste instante, Sr. Presidente, eu coloco à dispofazer porque isso não está sendo feito, os sonegadores e_ os
sição todas as verbas que coloquei no OrçamentCi: TOdas elas
bancos estaduais não estão sendo fiscaltzados. os estados e
podem ser cortadas, se for para o bem do Brasil.
municípios não estão sendo cobrados"~
Mas que o Governo entenda que é preciso vir em socorro
Não há nenhum brasileiro- diria até- n~nhum estrando povo, adotando medidas que amenizem o seu sofrimento
geirO que pudesse colocar reParos a essas medidas. Só _que
e corrijam os_salários, para que o trabalhador não perca com
elas são puramente saneadoras de nossas conta~.
a desvalorização da nossa mo9da.
O apelo que faço é o apelo do povo. O povo quer continuar tendo oportunidade de mandar seus filhos à escola. O
O Sr. Ronan Tito -V. Ex~ me permite um aparte?
povo quer continuar a ter condições de se alimentar. O povo
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V. E·x, com
quer ganhar condignamente e não aceita que seu salário. sotodo o prazer.
mente o seu, seja desvalorizado, que somente a moeda que
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, V. Ex\ COrno semele recebe esteja podre.- Somente o salário do trabalhador
é desvalorizado em cerca de 30_%_ ao mês, uma vez que o
pre, faz um substancioso pronunciamento, com aquelas· pitadas de ironia que sempre despertam a atenção dos seus Pares
Governo Federal, o Estadual e o Municipal reajustam, pelo
seu "dólar". a UFIR c a unidade padrão, os seus recebino plenário, aliás, uma característica dos escritores ingleses,
que dizem que a ironia -é o tempero da linguagem. Mas o
mentos. Isso é t_er'rfvel para a massa trabalhadora. O Brasil
que vou dizer agora não tem ironia: se o Ministro Fernªndo
inteiro. declar-o_u e -pagou, -ou vai pagar o_ seu Imposto de
Henrique_ Cardoso não enfrentar, de frente, Os bancos no
Rend_a dentro da "dolarização" da UFIR, c vai continuar
giro da dívida interna. tudo isso terá sido uma brincadeira,
recebendo salário em uma moeda podre, que -como já
disse - é desvalorizada pelo Governo. Quem desvaloriza
tudo_ que estamos fazendo equivalerá a passar Merthiolate
na ferida do canceroso. Porque é lá, examinando os grandes
a moeda, nobre Senador Ronan Tito, é o Banco Central;
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e· ó T:.i.t diariamente_~ De tal ordt!'m que os coml!rciantc::.- têm
que refazer seus_ preços e os tr~b:}\hadore~ não têm con_t.!Lçõe~_
dl:, com os salários__ d12fas<.H.los, ,continuar a _c_uidar. d~. :il,ws.

Junho de 1YY3

vindicar para a Câmara dos DepUtados a Presidência da revi_s_ão constitucional. Para tanto, desprezando totalmente o enfo-_
_que jurídico da questão, invocou !lrg~n;tentos políticos e facfamílias.
tuais, de ordem meramente estatística, _s~gundo os quais a
Era o que tinh<.l a dizer, Sr. Prl..'sic.lentc.
Câmara possui 503 De-putados, e o Senado apenas 81 Senadores. ·A partir desses númCros, conclUi 'o' Députado Presidente
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigué>) - Concedo
que. sendo a democracia um regínl.e d:a.s maiorias. caberia
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira:" (Pausa.)
·
àquela Casa o comando do processo revisional.
S. Ex~ não se encontra cm plenário.
Até prova em contrário, estou convencido de que a Cons·Concedo a palavra a_o nobre Senador Jlilio Campos.
tituição, felizmente, paira acima das aparências lógicas aritméticas. E o Texto constitucional é muito claro, Sr: _Presidente:
: O SR. JÚLIO CAMI'QS (PFL- MT ..Pronuncia o seguin·
te discurso.) -Sr. Pr~si.d~nte~ Srs, Sen~dpre.~ •.o Brasil, rYC;éJU-. . a revisão deverá ser feita pelo CongressO Nacional, que funCiosaído de uma das mais dramáticas crise-s políticas da expe-. nará como urna Constituinte, embora não esteja em questão_
riência republicana. tem pela frente dc_safio$ históriço,s. ,de
a elaboração de uma nova ConstituiçãO.. .Se assiin fO-sse, devecuja superaçãO depende sua própria viabilidade como nação.
ria ser eleita uma nova Assembléia Nacional Constituinte.
O Estado necessita de novos instrumentos_ orçamentários, via
Nada prevê que um ou outro dOs dois colegiados legislareforma fiscal e. tribut&ria, para organizar _,a,s coritas pú~licas
tivos deva proceder a revisão constitucional sob a'' direção
e obter mais recursos para os investimentos de_ natureza infradistinta daquela eleita e empossada para conduzir os trabalhos
estrutura! de que o País tanto precisa.
,
do Congresso Nacional, pois não se trata aqui de uma AssemConsciente da rapidez. com que, atualmcnte, se operam
bléia Constituinte, coino ocó-rfeu em 1987·1988, nülÇsinfdo
as mudanças no mundo, os_ próprios Constituintes de 1988
Poder Legislativo no excrcícío de s1.1.a função revisora, constitu-_
previram que, em 1993, caberia áo Legislativo comum, intecio'n'almcnte prevista.
grado por Senadores c Deputados soberanamente escolhidos
- ·Nada, pois, n-o Texto Constitucional nos permite chegar
pelo povo; a tarefa de adcquadar à realidade e às necessidades
à interpretação de que os trabalhos devam ser presididos difedo Brasil de hoje ao Texto Constitucional cm -vigor.
rentemente dos trabalhos normais do Congresso. O legislad9r
A Carta Magna brasileira prevê para- o pr6Xíri1ó rriês de
constituinte, em hipótese alguma, desejou que a condição
outubro o início dos trabaho.s da revisão cons.tituciori<ll. quande funcionar em sessão unicameraLautorizas_se a criação de
do serão tomadas decisões políticaS da maior iÍnpOrtâricül para
um órgão paralelo ou superior ao Cóngressb Nacional, para
o País.
alterar
os dispoSitivás da Carta Magna .
. Tanto no constitucionalismo rhonárqçlico~--quanto nó
constitucionalismo republicano, a revisão sempr-e constoi.i da
Não s_ou o único a defender que o confronto eStabelecido
parte permanente da ConStituição, sendo~ jnvariavelmente,
pelo Deputado lnoc.éncio_Oliveira é absurdo.__lnúme_ros_ jurisregida por um quorum especial.
tas especializados em Direito Constitucional têm manifêStãdo
Espelhando-se no modelo da ConstituíÇão porfuguesa.
opinião idêntica à minha. Para o constitucionalista Fábio Kondetalhado na obra do "Direito Constitucionar• dQ jurista porder Comparato, da Universidade de São Paulo, tem razão
tuguês José Joaquim Gomes Cailotilho......., para quem "O Poo Senador Humberto Lucena ao reivindicar a Presidência da
der de modificar a Constituição em- Vigor, s_egundó- as regras
-revisão constitucional. Segundo o respeitado Professor, o Colle processos nela inscritos, é também considerado comO- Cofi_sti_~
gresso Constituinte, em 1987-1988, foi"uiiia instituição à partê;
tuinte, embora de seja instituído pela própria Coli.stituição",
porque aí se tratava de poder constituinte originário, e esse
embora "seja um poder constituinte derivado. um poder de
fato explicou a eleição de urna Mesa específica para a- dii'eção
revisão, um poder constitu1ritC em sentido _impróprio" e se
dos trabalhos, naquela época, presidida pelo saudosO 'e inesdistinga "do poder constituinte origináriO" -os Constituintes
qu.ecíve_i_Deputado Ulysses Guimarães.
de 1987-1988 decidiram inovar na nossa tradição constituciOnal
Hoje, a Situação é outra. Trata-se de poder constituiiile
e inseriiam a figtira da _revisão dentro do processo legislativo
derivado. Nada impede c tudo obriga que se cumpra a Constiregular, coloc~ndo.-a .n.a~ Disposições Consti.tucionais-Ttan-_
tuição, que _determina claramente que a revisão seja feita
sit6rias.
pelo Congresso NacionaL Nesse caso, se o Presidente do Con~
Assim, s~~ c Srs:-Senadores, o art. 3-:>·do Ato das Dispogresso Nacional é o Presidente do Senado, que caiba a de
sições ConstituciOnais Transifóríãs preceitua que a revisão
presidir o processo revlsional. Pr"por qualquer outra solução
constitucional será realizada "pelo voto da maioria absoluta
significa criar um novo-colegiado legislativo no_P.aís_.
dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral".
Diailfe do fato ,de que _o Congresso não será,' de 'forma
Na seção Vldo Texto COiistituciõital, o art 57,§ 5'-', determina_
claramente que, nas reuniões unicamerais.do Congresso Naalguma, detentor do poder constituinte origináriO~ ·e, sim,
cional, a Mesa será presidida pelo Presidente do Senado Fe·
do pOder constituinte decorrente ou derivado, que se.subsume
ao Texto Constitucional (art. 57,-§ 59), a cónclusã.o é óbvia,
dera!.
Sr•s e Srs. Senadores_: o instrumento da revisão do TeXto ConsNão obstante a clareza das regras estabelecidas, o Presititucional é o Congresso Nacional, que, reunido e-m sessão
dente da Câmara dos DepUtados provocou_ dias atrás uma
verdadeira celeuma ao questionar, a partir de fevereiro deste
unicameral, deve_rá ser presidido, incontestavelmente", pelo
ano, quem iria presidir essa revisão constitucional e, até o
Senador Humberto Lucena, que é o Presidente do Côngresso
Nacional.
presente momento, o Senado Federal e a Câinafa dos Deputados não ·conseguiram chegar a uma decisão final sobre a
Por isso, Sr•s e Srs. Senadores, estou convencido de que
a única c-ohclusão possível é-a_- de que não existe· iazão de
questão.
ordem jurídiCa, regimental ou constitucional para retirar o
Sr•s e Srs. Senadores, foi no mínimo surpreendente· a
intempestiva atitude do Deputado Inocêncio_Oliveira, aci-reí.:.-- Presidente do Co"ngressõ Nacional, o nobre Senadór' Hum-
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berto Lucena, da direÇão os trabalhos da revisão coóstítucional, a iniciar-se n'o· di3. -4- de outubro próximo.
Era o que eu tinha a dizer. (MuitO bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Roqrigucs) - Concedo
a palavra ao nobre S~nador Magno Baçelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pronuncia o seguinte discurso·. Sem revisão do orador.) - Sr-. Presidente,
Srs. Senadores, tenho em mãos a Medida Provisória n" 324,
de li de junho de 1993, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Social e dá outras· providências.
Sr. Presidente, a medida provisória é um ato que não
desejaríamos se 'tornasse um hábito- no Governo Itamar Franco. Durante todo o período do Governo Fernando Collor,
vimos e ouvin\Os, nesta_Çasa; prOtestos contra o ab~so de
tais medidas que se constituem no alijamento da função legislativa do O:mgresso Nacional.
Mas não-é sobre esse fato que eu gostaria de falar na
tarde de hoje. O Presidente da República determina as normas
para a gerência do Fundo de Desenvolvimento Social, no
momento em que os programas habitacion~lis de caráter popular estão sendo sacrificados pela Caixa Econó:rriica Federal,
por f~lta absoluta de recursos do FGTS, coritprolnetidos, é
bem verdade, na administração nefasta que o povo viu afastada por urna decisão deste Congresso~
Mas a verdade, Sr. Presidente, é que o Plano Empresário
Popular, o famigerado PEP, deu origem à matéria que foi
publicada na Veja: " ... 290.000 casas _fírianCíadas pela Caixa
EconômiCà-Fedéi'al-foram iriVadidas e estão virahtlo entulho".
Sr. Presidente, a partir de março do ano passado, a Caixa
Económica se viu írifpbssibllitadit. de pagar áõS- empresários
os recursos correspondentes às parcelas realizadas no nefasto
programa. Foi o caos na cOriStrUção civil, desemprego-total
nas grandes capitais vindo a ocorrer o que cita a revista: "os
imóveis·estão abandonados, sem condusão,·as firmas falindo
e o povo sem te to".
Mas dizia eu, Srs. Senadores, que a partir de -ffiãi-ço foram
suspensos esses pagamentos e agora, atraVés de um esforço
muito gr'ande e louvável do atual Go~elno, decidiu-se emprestar 3 trilhões_dos recursos do PDS para a conclusão da construção desses imóveis no Brasil inteiro e ocorreu o que-normalmente acontece: o Nordeste, mais uma vez, fóf pre}Udic3.do,
porque-as empresas do Sul tinham as liberações garantidas
até dezembro; o Norte e Q Nordeste, sempre·pertalizados,
tiveram suspensas as liberações a partir de julho. Agora, quando os re_cursos foram obtidos, o Conselho Curador determinou
normas r1gidas segundo as quais somente seriam aquinhoados
aqueles que, em janeiro, atingíam· 90% das "opras. Como,
Sr. Presidente, no Nordeste, sem receber recursos, poder-se-ia
ter obras com 95% realizadas? Vejam oS Srs~ Senadores que,
em Recif~.~ uma cidade prósp-era e das mais forteS-do N-ordeste,
apenas uma empresa foi contemplada com recursos para a
conclusão do Programa PEP.
E, aiora, quando a imprensa traz ao conhecimento da
população o descalabro, a dificuldade, o clamor público por
teto,. num, país com déficit de 12 milhões de residências, oGoverno tem encalhadas e inacabadas mais de 500 mil unidades, por falta de recursos e, sobretudo, pela penalização ao
empresát;io --do Nordeste, porclue -não teve o prestígio para
liberar ~~us recursos em tempo hábiL
Sr. Presidente, voltando ã medida provisória, o Governo
agora, com o açodamento de uma medida antidemo_crática,
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proéura regulamentar os recursos tlo FDS para a construção
de casas populares, quando o mais lógico e o mais plausível
seria liberar os recursos· pa-ra concluir esses i!llóveis que já
estão "sendo invadidos ou virando entulho", como diz o repórter da revista Veja. Então, dever-se-ia atender às populações
carentes e não criar mais um pfojeto, que 'passa rã à s~(regido
por um MinistériO e que, até que tenha regulamenta_d_?s ?uas
funções, não será ativado. Eriqúanto isso, ao invés de utilizar
os recursos do PDS Para concluir as obras iniciadas e abandonadas- em que _os empresários- têm todo o direito-de acionar
a Caixâ EconómiCá Fedeial, por não cumprimento de um
contrato legal - o Góverno p-arte parã. uma nova aventura:·
a da casa popular 1 gerid~ por outro Fundo, e abandona aquelas
que estão a ~onciUir _e que não podem ser habitadas ou vendidas.
Diz a reportãiem, Sr. Presideriie~ que as casas invadidas
nãO estão sendo pagas, não estão sendo compradas. porque
são muito caras. E não poderia ser de outra maneira: os recursos repassados pela Caixa Económica s-ão corrigidos diariamente, e se as obras se arrastam, o resnltado é que, a cada
dia, tornam-se mais caras e fora do alcance da população
mais carente.
Sr. Presidente, chamo a atenção do Governo brasileiro
para que, ao invés da médida ·provisória, como falei mais
de uma vez, antidemocrática, procure socorrer as populações
que já tenham adquirido casas e estão nessa situação iiidefinida
-os imóveis não lhes podem ser _transferidos _e vão encarecendo à medida em que a Cãlxa EcOnôrriica-rião- pode liberar
os recursos para que, Cõncluídas, atendam à população mais
carente.
Só depois de re~olvido o caos da construção ciVil, principalmente no Nordeste brasileiro, será possível o exame e a
regulamentação de um outro tipo de programa que, no nosso
entendimento, não passará do papel se não houver a determinação política ·de realmente se resolver o problema das populações carentes e sem te to.,_ _
_ __
Era o que tinha a dizer, Sf. Presidente_. (Pal~as.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE .O SR- MAGNO
BACELAR EM SEU DISCURSO:
CASA PROPRIA

Um encalhe gigante
Um esrudo mostra que mais de
290 000 casas financiadas pela CEF foram
invadidas ou estão virando entulho
Caixa Econõmica Federal. CEF. é
A
ChC!ía de
entre eles um que toca díretamenre
uma instituição

problcimas~

nos
brasileiros- que não têm casa para:· motãr.

Uma das funções da Caixa é financiar a

construção de conjuntos habitacionais para a população de baixa renda. com

recursos_ do:- fundO de garantia- por tempo
de serviço. FGTS. um dinheiro que pertence ao trabalhador. Nessa tarefa. a CEF
exi_be um gigantesco fracasso. Nos últi-

mos dois anos e meio. a Caixa -liberou
dinheiro para a construção ue 495 000
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.za.~l!S. Desns. 293 000 !iãO mais urr; ?lO~
· blema do que uma ·sôluçãiJ, A rriiüol·la
teVe suas obras patálisudas. · niuirao; Já

ficaram prontas mas permanecem vazias
e outras tanta.'i foram invadidas: -É um
monumento ao desperdíció. Com
293 000 novas mér.idias seriã ·posSível
dar teta· a uma .população eq11iv~lênte à

de cidades como Curitiba ou Belém:
'Éssé retrato é resultado de um levantamento feito por técnicos da CEF. a:pedido do deputado Paulo Rocha <PT-PA). ao
qual VEJA teve acesso. O estudo mostra
dezenas de conjuntos habitaCionais abandonados. por falta de dinheiro para tocar
as obras. Outro punhado de
conjuntos já prontos está deserto. mas a Cai;(a não encontra compradores porque fica·
ram caros demais. Por falta de
plariejamento. ao todo o governo enterrou 1,6 bilhão de·
dólares em projetas que estão
virando entulho, enquanto um , , .
exército se agita na favela, no
caniço e no vão da ponte. E
esse desperdício monumental
é feito com o dinheiro do
contribuinte. é liam esclare·
cer. Como não consegue ven· ·
der suas casas, a Caixa não ·
recebe de volta o dinheiro que
investiu e fica sem recursos
para aplicar em novos financiamentos. "Não temos como
liberar novos financiamentos
até o ano que vem", diz o
presidente da Caixa, Danilo
de Castro. "0 Danilo terá de fazer mágica
para consertar essa situação·+, diz O,deputado Paulo Rocha.
No encalhe imobiliário da CEF. existem
47 000 casas e apartamentos proinos. sem
ocupantes. porque as pessoas a·· ·que se
destinam não têm dinheiro para comprá-los.
Num país com um déficit habitacion31 de 12
milhões de moradias. apartamento vl!Zio é
convite à inva.'Nio. No Parque das Acácia.•.
um conjunto conslnlído em Nova lguaçu.
município do Rio de Janeiro. cinqüenta dos
256 apanamentos foram invadidos há um
ano pelos próprios mutuários. que hoje
moram de graça.
O conjunto Alvorada do lpojuca, em
Caruaru. interior de Pernambuco. foi até
saqueado. Construído com 374 casa•. o
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Alvorada liceu pronto em maio de 1991.
Como as prestações cobradas pela Caixa
estariam muito acima do que os mutuá-

rios podem pagar. 70% da.• casas ficaram
sem compt'ador. Em fevereiro deste ano.
200 familias invadiram os imóveis vazios. Expulsas pela p.olfcia. saíram do
conjunto três semanas- depois levando
pias. panas e janelas. Das 115 famílias de
mutuários que hoje moram no Alvorada
do lpojuca. 90% estão inadimplentes com

a Caixa. Q_comerciame Constatino Moura não paga suas prestações desde janeiro

último. Casado e pai de uni falho. Constatino vive com uma renda mensal de 6

milhões de cruzeiros. Sua prestação. hoje.
é de 5 milhões de cruzeiros. "Se for pagar
ac;; prestações. minha famnia passa fome··.

diz o comerciante.
SuPERFATURAMOITO - No estoque de
problemàs da Caixa existem 67 000 obra'

que pararam no meio _do caminho. u
maioria por falta de verbas. Há também
alguns casos em que existe suspeita d!!

superfaturamento. como no Conjunto Residencial Amon de Mello. em Osaséo.
região da Grande São Paulo. Planejado
para abrigai 2 800 famnias de taxista' c
financiado a pedido do deputado Euclyde;
Mello (PRN-SP). primo do ex-presidente
Collor. o conjumo deveria ter as primeira_,
750 ca'\as concluídas em setembro. A
obra mal começou. Um laudo técnico di!.
CEF apontou superfaturamento nos servi-

ços de terraplenagem e pavimentação. Em
vel de procurar outra empresa para fazer
o serviço. _a Caixa preferiu interromper a t.-onstrução enquanto negocia com a· tirm<.~
suspeita de ter superfaturado a obra um
abatimento no preço. Pior para os taxistti!'>
e sua.c,;, famílias. que continuam esperando

a casa própria. Quando lançou o Plano
Eliseu. o presidenté Itamar Franco anunciou a construção de 230 000 casa.• populares. Se conseguir desencalhar a~
293 000 já começadas. poderá benetlciur
mais brasileiros num tempo menor.
•

MEDIDA PROVISÓRIA N• 324, DE II DE JUNHO DE 1993
Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Social,
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuiçãO que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, caril força de lei:
·
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Art. 1" O-Fundo de Desenvolvimento Social- FDS,
rege-se por esta Medída Provisória. _-- ~~-·
Art. 2" OFDS.c:;lestina-se ao financíamelito de projetaS
de investimento de interesse social Das áreas de h:3.bitação
popular, saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos
comunitários.
- ·'~
-· ·· ·
Art. 3~> COnStitPêm recursoS dO FDS:
I -os_ provenientes da aquisiçãO coriipulsória de quotas
de sua emissão pelos fundos de aplicação finance-ira-. na forma
da regulamentação expedida pelo Banco Centtãl do Brasil;
II- os provenientes da aquisição ·voluntária de quotas
de sua emissão por ·pessOas físicaS e jüiídicas;
III -o resultado de suas aplicações;
IV- outros que .lhe venham a ser atribuídos.
Parágrafo úilico. O total dos recursos do FDS deverá
estar representado por:
a) noventa por cento, no máximo~ em- financiamentos
dos projetes_ referidos. no art. 29 ;
b) dez por cento em reserva de liquidez, sendo cinco
por cento em títulos públicos _e cincO por cento em títulos
-de emissão da Caixa EconómiCa Fedefal ~ CEF.
Art. 4° O valor da quota do FDS será calCulado e
divulgado, diari<imente-,~pela Caixa_ Económica Federal.
Parágrafo único~ O FDS estará Slijeito àS norffias de escrituração expedidas ·pelo COnselho MOnetário Nacional e pelo
- · -· -- - Banco Central do BràsiL
Art. 5o Fica Criado o Conselho Curador do FDS, inte~
grado por sete membros que serão os titulares dos seguintes
cargos, sob a presidência do primeiro:! - Secretário-Executivo do Ministério do Bem-Estar Social;
II -Secretário de Habitação 4q M_inistério do Bem~ Estar
Soci3l;
-,
III -Secretário de Saneamento.do Ministério do ·BemEstar Social;
IV -Secretário de Política Econôniica do Ministério da
Fazenda;
V- Secretário~ Executivo da Secretaria de Planejamen~
to, Orçamento e Coordenação da Presidência da República;
VI- Presidente do Banco Ceritrãfdo Brasil;
VII- Presidente da Caixa Ecôri6rlúcã. Fede!al.
Parágràfo únicO. Os suplentes-seiãO indicados pelos membros titulares e nomeados pelos respectivos Ministros de Estado a que seus órgãos estiverem subordinad~s. __
Art. 6~ Compete ao Conselho Curador do FDS:
I - definir as diretrizes a serem observadas na concessão
de financiamentOs, atendídos os -seguintes aspeCtos básicos:
a) ,conformidade com as politicãs setõriaís IriiPleiDentadas pelo Goverrio Federal;
b) prioridade e condições setoriais e regiOnais;
c) fnteresse social do projeto;
·
' d) comprovação-da viabilidade técnica e econômicá:..financeira do projeto; II- estabelecer limites para a concesssão _de finanCiamentos~
- --·- ·- III- apreciar e autorizar a concessão de financiamentos
de pro'jetos recomendados e aprovados pelo órgão gestor e
eleitos_ pelo Ministério do Bem-Estar Social, cujos valores
excedam os limites fixados na forma do inciso anterior;
IV -estabelecer, em função da natureza e finalidade
dos piojetos:
a) o percentual máximo. de fmanciamento pelo FDS, vedada a concessão de financiamento integrei!;
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~b) tax~ de financiam_~n~o, q"ue não po.derá ser inferior
ao Indice de. Atualização :Qqs ,n~pósitos em Caderneta de
Poupança meqos. dpze por ·~e~tp. ao. ano ou superior ao Índice
de Atualiza~o ~9s Depósitos. em Caderneta de Poup~nça
mais doze po Cento .ao ano.; ..
.c) taxa d~ ri.s.co de crédito, O qu-al someD.te_ ~e caracterizará quandO,. ~ealizada ~ gar;:m~i*,-reSU.lta:r prejU:f.i:o;
d) _cond~çQ'rs de gar~11ti.a. ~ _d.e desembolso ·do financiamento, bem assgu da contrapartida financeirà do próponente;
_ V- dispor·s_obre a aplicáÇãO'dOs- recursoS de 'que trata
o art. 3<;>_, parágrafo único, alínea a, enquanto não destinados
_
ao financiaméní:b_ 'de projetóS;' " ' · ·
VI- de#t'Jir ~a:taxã de ádrUínl~tÍ'açãÓ ·a ser-perCebida pela
Caixa EconóÍnita: Feder:al, a· título de prestação do serviço
de gestão do FDS-;_- ·
VII- defitli-ro·s-demais·e·n'cafgbS que poderão ·ser debijados ao FDS .pela Caixa Ecoriõmicâ -Federal e, quando for
o caso, aos tomadores de fina~ciamento; _bem assim os de
responsabilidade daquela in.stitttição na qualiõacle degestora
do FDS;
VIII- aprovar, anualmente, o .orçamento pr_oposto pela
Caixa Econô'mica Federal e suàs" altefações; ~
_
~-aprovar os ~alanceú~s ní_e-nsais e _os b_alanços anuais
do FDS, devendo ser estes últimos ãÇOTIJ.panhados de parecer
de auditor independente;
X-aprovar os· programas de' aplicaÇão do FDS;
XI- aprovar seu regiment~~-i?fefitó;_
--. ~
XII- autorizar, em casq_ de relevante interesse _social,
a formalização de operações- financeiras especiais, não previstas nessa Medida Provis6ríá, quanro' a praiõS: ç:3.rência~
taxas de juros, mutuário, garantias e outras coildi:ções, vedada
a alteração da destinação referid3 no art. 2_9 e respeitada a
competência do Banco Cen~ral do B_rasH;
XIII- deliberar sobre outros ass).lntos de interesse do
FDS.
Art. 7<> O Conselho Curador disporá de urna Secretaria~
Executiva, subordinada diretamente ao seu Presidente, cabendo ao Ministério do Bem-Estar Social proporcionar os meios
necessários ao exercício das funções. . . _ _ . ,
_
Parágrafo único. Fíca o Poder ExecutiVo ·autõHúldõ
criar os cargo_s nece~sários ao funcionamento da SecretariaExecutiva, poçlendo, pa~a tal fim, requisitar Se:rVidores da
Caixa Econôrilica Federal, órgão gestor do FDS, mantidoS
os seus direitoS re vantagens, na forma do Estatuto da CEF.
.
_Art. 89 Cabe ao Ministério dO Bem-Est3r Social, na
qualidade de f9:fllll,llador d_as políticas nacionais de habitação,
de saneamento, j:le promoção humana_ e assistência social,
a coordenaçãO. dos programas a s.erem implementados com
recursos do rns-e a conSe-qüente-ele1ção daS Operações a
serem contra(a~as_ pelO órgão gestor, de acordo com critérios
estabelecidos pelO Conselho Curador: ·
. Art. 9° Compete ao órgão gestor do FPS.:
I - praticar todos os a tos necessários à gestão do FDS,
de acordo cont.as diretrizes e os programas e~_tabelecidos pelo
Conselho Curador e coordenados pelo Ministério dO BemEstar Social; ·
II- adquirir, alienar, bem assim exercer os direitos inerentes aos títulos integrantes da carteira do FDS, abrir e movimentar contas bancárias, praticando todos os atos necessários
à administração da carteira;
III - subsidíar o Conselho Curador com parâmetros técIiicos para a definição do conjunto de diretrizes;
c

•

•

-a

5446

Quartã-fdia 16

DIÁRIO DOCdNGR"ESSO NACIONAL (Seção 11)

IV- propor ao Conselho Curador crité-rios pára a-desti~
nação- de recursos;
V- analisar e emitir parecer ·a respeito dos projetas aprew
sentados;
VI- aprovar e contratar as operações eleitas pelo Ministério-do Bem_-Estar Social, respeitados os limites estabelecidos
na forma do art 69;
VII -propor ao Ministério do Bem-Estar Social, para
apreciaÇão -e deliberação do Conselho Curad_or. os projetas
considerados relevantes que ultrapassem Os lirriiteS estabele-

Junho de 1993

- O Tribumil de Contas da União, após fazer a ap-Uração
pedida, chegou à conclusão de _que este fum::ionário do Banco
do Brasil agiu com zetO; com c0mp6tê0cia, com seríi!dade
e deu grande ganho aos cofres do Banco do Brasil. Mas,
aT;_ Sr. Presidente, Inês já era morta! E era porque havia
denúncia. E devo d,_izer q_ V. Ex• que isso e_!á Uma b_(iga interna
das facções sindicais' do BancO do_ Brãsíl. É urna briguinha
do PC com o PT. CoinO o ex-PC estava em_-alta, este __vence:u..
----Mas, Sr, President~. o_que fico estarreCido é comO se
briõ.Cã~Com a honra das pessoas neste País. Mas a culpa disso,
cidos para ·a concessão de finailçiarpei'l.tOS; ~-~. __
_ _Sr. Presidente, não é das facções. da eSquerda, mas pela falta
de um serviço âe inteligência da Presidência da República,
VIII- acompanhar e controlar os finaniarp.ehtos; - . ,
porque antes <;}e convida~ qualquer indivíduo para galgar um
IX - manter o Ministério do Bem-Estar SQc_ial e o Cppselho Curador informados sobre os financimentos· Concedidos
posto de_Presidente do Ba.nco_do Br~sil ou de Ministro de
e sobre a observância dos parâinetros estabefeddos para aproEstado, ela deveria obter maiores inforni~çõeS do Cãlldidato.
__
" __ ___ _ y~j_~ agora o caso do Ministro Nuri Andraus. O Presidente
vação dos projetes;
X- elaborar os balancetes mensafs e·p5i 9alanços anuai_s
Itamar Franco deveria ter em suas--mãos tOda- a história da
do FDS, submetendo-os à _aprovação do _Con.setho Curador;
vida.prégressa, todo o_ currictilum daquele indivíduO para deacompanhados de parecer do auditor independente, quando
pois não ficar á me'rC:ê da iinprensa. que é usada pela esquerda
for O caso;
e._p(:'!la direita.
No dia em que O Minístro Niifí".A.ifdraus falou que coloXI -publicar os balanços anuais dq FDS,Jtç:ompanha"Ç>~
caria em prática a questão da equivalência de produtos, declado parecer do auditor independente;
rei publicamente que S. EX" havia trombad_o com os banqueiXII- cumprir as atribuições fixadas pelo Conselho Curaros. Declarei e os jornais_ estamparam: "Trombou de_ frente
dor.
com os banqueiros.'' Disse a mesma coisa qúa:ndo o ex-MiArt. 10. As relações jurídicas decorrentes da Medida
nistro Eliseu Resende declarou que havia recebido os banqueiProvisória n 9 320, de 13 _d_e_maio de 1993, senjo disciplinadas
ros em audiência- FEBRABAN- e que eles haviam pedido
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
àquele ex-Ministro que não comprasse a dívida interna porque
.
único do art. "62 da Con.s_titulçãô, _ _ _ :-;- ·~ .-.. _ _
seria a ruína do Banco do Brasil. E eu, então, somente dC:claiei
Art .. 11. Esta Medida Prov-isória entra em vigor na data
o seguinte: "Caiu o Ministro".
de sua publicação.
..
_ _·- __ ~ _ ..
Não temos um serviço de inteligência. O Presidente da
Brasília, 11 de junho de 1993; 172' da Independência
República não sabe de nada. Escolhe uma pessoa pela aparêne 105 9 da República.~ ITAMA,RJ!RANCO- Jutahy Maga·
cia ou por acordos políticos. dentro dos gabinetes. E o que
lhães Júnior.
acontece? Vêm as revelações. E aí sobram para nós indaga~
DOF 14--6-93
ções. Fica o Ministro? _Cai _o Ministro? Fica o PreSidente do
Banco do Brasil? Cai O Presidente do Banco do Brasil?
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra para
Nós fal~mos, lllllito, em ét~-~- na política. Eu pergunto
uma breve comunicação.
âgora·: como fica o caso do 'ir~no Reis? Foi estampado em
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
todos os jornais do Brasil que ele havia dado um prejuízo
a palavra ao nobre_Sena_dor, na fOI!nª_reg!tpe~t~~-de alto valor ao Banco do BrasiL O voto do Relator, do
Conselheiro do Tribunal de Contas não é uma absolvição,
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para uma breve
é iim elogio à postura que aquele moço teve diante do negócio
comunicação.~ Sem reyisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
feito pelo Banco do Brasil. Mas e a honra dele?
Senadores está sendo useit;"O _e vez:e-lro, Poi- parte da PresiSr. Presidente,__contam__ que na Igreja antiga os pecados
dência da República, convite a ministrOs e em 5:eguida estoura
eram confessadõs pUblicamente _e as insinuações também. E
um escândalo ou qualquer coisa relacionada com a vida- precontam que, certa vez, uma mulher havia dito algo qu·e com~
gressa do candidato ao cargo que, muitas vezes, nem sequer
prometia a honra de outra mulher. Mais tarde, arrependida,
postulou, sofrendo as agruras, as conseqüêhciâSâo "serviço
foi à igrefa -para ·se confessar ao padre e disse: "Que(o __a
de inteligênCia do Brasil" que em uma hora reside na extreii!_a
absolvição do Senhor e a penitência também. Falei mal da
esquerda e em outra, na direita. A extrema éscjüêfda, às vezes,
honra de fulana, -o que não é verdade._..foi_ uma brig-a que
veta por interesses próprios, e a extrema direita, às vezes,
eu tive com ela e, _naquele momento, era um interessé meu
veta por outros interesses:
espalhar aquele boato."__Q_padre lhe disse:
Lembro-me bem, e tenho para mim que todos_ também
se recordam, quando foi-indicado para a Presidência do Banco
''Eu te absolvo,maS a pefiitência sel-á e·st-a: Você depenará
do Brasil o Sr. Breno Reis. Naquela ocasião, _o Deputado
uma galinha e tirará todas as penas, de preferência as maisAugusto de Carvalho disse que se tratava de um ftincioná~io. miúdas. Depois, subii-á na torre da igrejá e espalhará todas
do Banco do Brasil que havia dado prejuízo àquela entidade
essas penas ao vento e as catará em seguida. No dia em que
financeira quando de um acerto com uma determ_inada emprevocê-conseguir catar até a-última, voltará aqui e pedirá absolvição.
sa. Então, Breno Reis; um funcionáriô COii134 anos de Banco,
pedíu ao nosso Tribunal de Contas da União "":':'""':~digO ilO?SO
_ O nome. de Bre_no Reis está nos jõi:"na:is:-"Deu ·um prejüízo
porque o Tribunal de Contas da União ~ uni órgão a~xiliar
eno~e ao Banco do ~rasil". Agora, o Tribunal de Coritas
do Congresso Nacional- que fizesse uma apurâÇão da natudiz que ·e~e salvou o BancO -dOBrasil. _Q~,~-em deu prejuízo
-- --- ---.o-.. _
reza do negócio.
àquela entidade foi o gerente, que havia feito a operação.
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Mas como é que fica o Breno Pereira Reis, com 34 anos
e meio de bons trabalhos prestados ao Banco do Brasil, convidado e fritado quando da sua indicação para Presidente desta
entidade financeira? Qual o jormil que está interessado em
publicar essa sentença? Será qUe há algum jornal? Alguém
conhece algum jornal interessado cm resgatar a honra de um
cidadão que trahalhou 34 anos e meio para um banco? ·Não
há ninguém interessado nisso!
Estamos interessados em escândalos, em enxovalhar a
honra alheia. Como é que fica agora, Sr. Presidente? Peço__
que faça inserir nos Anais do Senado Federal o voto do Conselheiro do Tribunal_dc_Contas dã.l)nião, Dr. Bento José Bugarin, que examinou a questão pelos dois lados e que, depois
de examinar, disse:
"16. Assim ainda que o Banco aJuizasSe ã tõ-:bran.;a do total de seus crédito?, não teria como recupe.:.
rá-los mtegralmente. A isso somam-se a possibilidade
de uma eventual demora do_ processo de execução,
a necessidade de pagamento da~ custas judiciais, que
reduziria o valor líquido a receber, e o fato de que
a alienação dos bens do devedor em hasta pública provavelmente se daria a preçm inferiores aO de mercado''.
17. Como se vê, Orientação adotada pelo Banco
corn respeito ao assunto foi, diante das circunstâncias
ct~:sfavoráveis-que cercaram a op-eração, o que melhor
protegia os interesses daquela instituição, pOis, apesar
da elevada dispensa de direitos que representou, possibilitou o recebimento, em prazo curto, de uma quantia
aproximadamente 5_(cinco) v,ezes superior à-qUe pOderia ser obtida na cobrança judiciaL"
Não é réu, trata~se _de um herói do Banco do Brasil.
Mas a honra dele está lançada. Pergunto: Há algum jornalista
disposto a publicar este voto do Ministro Bento José Bulgarin?
Se há o jornalista, duvido que haja um redator.
Sr. Presidente, fala-se demais em étú~a na pOlítica. Acho
que estamos no tempo de pensar na ética não departamentalizada, não no segmento, mas na ética no BrasiL Ética na
imprensa! Ética dos empresários que a cada um cruzeiro que
pagam sonegam um! Ética dos banqueiros que estão atolando
este Brasil num giro da dívida interna! Ética de muitos que
vêem a televisão dar lição de política sem entender nada do
assunto, mas são professorais! E porque-não têm interlocutores para debater fica a "verdade" deles. Ética da televisão
brasileira que em _nenhum momento abre espaço para um
debate político sério não só envolvendo políticos. mas também
jornalistas, técnicos do _Governo, quem queira!
Mas a verdade unilateral é a verdade das novelas_. O
imaginário no Brasil virou realidade. Às vésperas das eleições
basta que a rede, mais poderosa, faça duas novelas, uma,
a do Sassá Mutcma, ridicularizando os políticos, _a outra, não
sei o que lá, de A vilã- não estou aqui para fazer propaganda
de nenhuma rede de _televisão - e af está pronto para eleger
qualquer Collor que aparecer.
O Sr. Bello Parga- V. Ex~ me permite um 'aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex'~ com muita atenção.
O Sr. Bello Parga - Esse pronunciamento que V. Ex~
faz restaurar o conceito e a dignidade de um funcionário injustamente acusado por razões meramente políticas. Foi isso
que se pretendeu fazer quando da indicação do nome do Superintendente Estadual no Rio de Janeiro, Breno Reis - Se
não me engano - para a Presidência do Banco do Brasil.

Quero ressaltar que além dos ·aspectos positivos do parecer
ou do relatório do Ministro do Tribunal de Contas. Bento
José Bugarin, há que se considerar também que o retorno
a curto prazo dessa importância aos cofres públicos_ propiciou
uma reaplicação, aumentando a receita do_estabelecimento._
É_uma pena, como V. Ex~ disse, que certos órgãos de imprensa, facciosos, sectáríOs, nãO tenham a coragem de rever suas
opiniões e inocentar aqueles que injustamente acusou.
O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex", Sr. Presi·
dente, dizendo que é preciso, contudo, deixar bem-claro que
as-_operações-que estão sendo negociadas à luz dos diplomas
legais em vigor nao- podem fiCar" pendentes de decisão final,
em raz..ão da falta de uma Resolução dO Sepado_~obre o as_sunto",-irieSmo -porque não corrrpete ao Legislativo autorizar operações de créditos já aproVadas pelo Executivo. Assim- sendo,
tã"ís ·operaÇões -deverão ser concluídas com base nos diplomas
legais que pautaram a aprovação, resguardado o disposto no
art. 12 desta resolução.
·
Era o que tiriha a dizer. Sr, Presidente. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RONAN
TITO EM SEUD!SCURSO:
-Tribunàí de Contas da União
Tc-022:222/92·8
Especial do ex-Gerente da Agência Paraíso responsável
pelos deferimentos irregulares de crédito à empresa CGK,
dando-se, ainda, ciência desta decisão ao ilustre denunciante.
~

Voto

6. Os elementos constantes dos autos mostram que, a
partir de março de 1990, foram detectadas, pela auditoria
interna do Banco do Brasil irregularidades em operações de
"HOT MONEY" e de desconto de duplicatas realizadas pela
Agência Paraíso (SP) com o Grupo CGK Engenharia e Em'
preendimentos, tendo como finalidade cobrir saldos devedores em contas correntes daquele conglomerado. Como constatou a auditoria, as referidas operações foram de exclusiva
responsabilidade do gerente da aludida agência, que as autorizou em desacordo com normas do Banco, de forma imprudente, sem garantias reais e em benefício próprio.
7. Assim, em virtude do alto risco decorrente das garantias iôSüficienteS de seus créditos. o Banco hlíCióu li'atativas
com o devedor que culminaram. após deligênCias dos órgãos
daquela instituição em São Paulo que verificaram a inexistência de bens do Grupó-CGK livres de ónus_reais, com a
assinatura, em 19-10-90, de um contrato particular de confissão
de dívidas com garantias fi de j ussórias. Corno infurmou a instrução, esta composição foi feita em corisonância COm as normãs internas do Banco (fls. 79, item 9). --8. As obrigações assumidas naquele acordo, entretanto,
não foram cumpridas pelo devedor, levando o Banco a transferir a cobrança da dívida para a esfera judicial. Ressalte-se
que o Banco ingressou em juízo para cobrar apenas o principal
-dos débitos inadimPlidos_, por temer que o património do
Grupo fosse insuficiente até mesmo para o pagamento das
custas judiciais.
9. Pressionado pela execução, o devedor apresentou, em
13-11-91, proposta de regularização de sua situação em troca
do pagamento parcelado de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões
de cruzeiros) (fls. 17).
10. Não obstante o elevadO valor do débitO, que montava, em 30·11·91, a Cr$ 14550.000.000.00, (quatorze bilhões,
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quinhentos e ciqüenta milhões de cruzeiros) (fls. 3), a Superin.:.
tendência Regional em São Paulo e o Grupo EspeCial de
Negociação, criado pela presidência do Banco para tentar
obter a regularização de operações em curso anormal, opinaram pela aceitação da proposta, enquanto a Diretoria de Cré-

dito Geral, Captação e ServíçOs Bancários- D IBAN, admitiuo recebimento da importância: oferecida apenas e tão - some'nte como amortização da dívida, visto que o acolhiniento
do pleito, nos termos em que fora formUlado, acarretaria
"elevada dispensa de direitos do Banco" _(fls. 14).
11. Entretanto, o Presidente do Banco à época, Sr. Lafaiete Coutinho Torres, preferiu ater-se aos- argu-men~s da
SUPER/SP e do GEN (fls. !O e~ 13), admitindo a proposta
do devedor com ligeiras alterações sugeridas por aqueles órgãos.
12.- Houve, assim, duas negociações dos débitos do Gr_upo CGK. A primeira delas, cujo resumido roteiro enco-ntr_a-se
às flsi 5n, foi deferida, em 10-7-90, pelo então Presidente
do B~nco, Sr. Alberto Policaro, tendo sido concluída, como
destacou -a instrução, de acordo com os normativos internos
daquela instituição- fiiiai:ti::eira" relativos à matéria-. 13. Não obstante e críticas terras pela instituição à fãlta
de empenho do Banco em obter garantias reaiS para este
primeiro acordo, é de ver-se a delicada situação em que se
encontrava a instituição na condição de credora, uma vez
que as operações iniciais com o Grupo CGK foram inescrupulosamente deferidas pelo Gerente da Agência Paraíso sem
a exigência de garantias (fJs. 32); e de çonsid.er~r~se, também,
que levantamento feito pelosórgãos do Baiteo constatou a
inexistência de bens livres de ônusreais para garantir a avença
(fls. 5). Não haveria, outrossim, condições _de pressionar o
devedor, o que conjugado aos demais elementos:constantes
dos autos, faz supor que o ajuste questiOnado tenha sido,
de fato, a melhor forma de resguardar os interesses do Banco.
14. A segunda c_ornposição de dívídas, por sua vez, é
a que, de fato, foi objeto da presente denúncia. Em priiicípio,
pode parecer estranho que o Banco tenha aberto mão de
receber os Cr$ 14.550.000.000,00 (quatorze bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) que o Giupo CGK lhe
'devia em troca do pagamento parcelado __ de Cr$
2-000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros).
15. Entretanto, devem ser levadas em conta as_ características peculiares da operação. Em- primeiro lugar, a inexistência de garantias reais, como já se ressaltou, tornava extremamente vulnerável a posição do Banco, dificultando a recuperação de seus créditos. Em segundo lugar, como yerifi~u
e Superintendência Estadual em São Paulo (fls. 15122) após
levantamento nos Cartórios de Registro de Imóveis, os bens
livres e desmbaraçados_do devedor montavam, à época da
negociação, a pouco mais de Cr$ 450.000.000 (quatrocentos
e cinqüenta milhões de cruzeiros).
16. Assim, ainda que o Banco ajüiZasse--a cobrança do
total de seus créditos, não ·teria como 'recuperá-los integralmente. A isto somam -se a posSibilidade de uma eventual de-mora do processo de execução, a necessidade de pagamento
das cus~as judiciais, que reduziria o valor líquido a receber,
e o fato de que a alienação dos bens do devedor em hasta
··pública provavelmente se daria a preços inferiOres aos ·de
mercado.
17. Como se vê, a orientação adotada pelO Banco com·
respeito ao assunto foi, diante das circunstâncias desfavoráveis
que cercaram a opáação, a que melhor protegia os 1ilteresSes
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daqUela instituição~ -pois, apesar dã- elevada dispensa de direi-~
tos- que reptesentou, possibilitou o recebimento, em prazo
Cl;lrto, de uma quantia aproximadamente 5 (cinco) vezes superior à que poderia ser obtida na cobrança judiciaL
18 .. Deste modo, verifica-se que todos os problemas surgidos com relação ao Grupo CGK originarailf-se não da atuação dos envolvidos na composição da dívida, que buscaram
apenas dar a melhor solução possível para uma situação extremamente ptejudicial ao Banco, mas sim da conduta dolosa
do Gerente da Agência Paraíso, que deferíu as concessões
iniciais de crédito ao mencionado Grupo de forma irregular.
Diante do exposto, tenho como i:ndispensável a instauração çle Tornada Contas Especial daquele administrador, razão pela qual, acolhendo na íntegra o parecer da Sr.'. Inspetora-Getal Substituta,- voto porque seja adotada ao decisão que
ora submeto à apreciaÇão deste Plenário.- Sala das Sessões, 2 de junho de 1993.- Bento José Bugarin, Minístro-Relator.
Decisão n~"/93 - Plenário
1. Process-o n 9 TC- 022.222/92-8 -Sigiloso, com 1 volull).e.

2.- Classe de Assunto: V - Denúncia de composição
de dívida lesiva ao Banco do Brasil, te:udo sido verificada,
após diligéilcias, a normalidade da oPeraçãO e a irregularidade
da concessão inicial dos créditos.
3. Interessado: Deputado Federal Augusto Carvãlho.
4. Entidade: Banco do Brasil S.A.
Vinculação: Ministério da Fazenda.
5. Relator: Ministro-Substituto Bento José Burgarin.
6. Representante do_ Ministério Público: não atuou.
~
7. Órgão~ de Instrução: 8• IGCE.
8. Decisão: o Plenário, <?!O acolh~r as conclusões do Relator, de acordo com o parecer da Sr.' Inspetora-Regional Substi- _
tuta, decide:
A -considerar improcedente a presente denúncia em
face à regularidade da composição da dívida a que se refere,
eximiando de responsabilidade os Srs. Lafaiete Coutinho Torres, ex-Presidente do_ Banco do Brasil, Armando Santilho
e Ernesto H. B. Capozzi, Superintendentes Estaduais de São
Paulo, Wilson de Lima Carvalho e Luiz Alberto Piedade,
Gerentes da Agêm;:ia Paraíso (SP). e Breno Reis Pereira,
Cláudio Alberto Fernandes do Nascimento e Roberto Agostinho, integrantes do Grupo Especial de Negociação;
- --- b -determinar ·ao Banco do Brasil S.A. a adoção de
providências para instauração e enca-minhamento a esta Corte,
por intermédio da CISET/MF, da Tomada de Contas Especial
do Sr. Genésio Nicolau, ex-Gerente da Agência Paraíso (SP),
em decorrência de prejuízos causados àquela instituição por operações com o Grup-o CGK irregularmente autorizadas pelo
méncionado adminis.trador, consoante Relatório Aud]! Santo
Amaro (SP)- NPE 91/3385, de 20-1-92;
c -cancelar o caráter sigiloso dos autos; e
d -dar ciência desta decisão ao ilustre denunciante,
encaminhando-lhe cópia do relatório e da proposta de decisãoque a fundamentaram.
9. Ata n' /93- Plenário (Sigilosa).
10. Data da Sessão: 2-6-93. ~ .
.. B~nto José Burg~rin- Ministro-Re.lator
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a-palaVra
para Uma breve comunicação.
·
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra a V. Ex~, na forma regimental.

Concedo

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma
breve comunicação.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: A
direção do Banco da AmazóÍtia deliberou processar o fechamento de oito agências __ extra-regionais da instituição, entre
elas a que se acha instalada na Capital do meu Estado, Fortaleza.
As entidades representativas do emp~esariado e outros
órgãos vinculados à sociedade civil movimentaram-se no sentido de preservar em nossa cidade aquela agência bancária
e iniciaram um movimento de larga envergadura no. sentido
de fazer chegar ao COnselho de A~ministração daquele estabelecimento de crédito Oficütl o apelo para que ã -diretoria do
Órgã? reveja aquelã nlãlSinada dffiberação, que alcança, tãodrasticamente, o nosso Estado, causando, realmente, enormes
transtornos aos seus- 50 funcionárioS lot;:tdoS naquela unidade
do Banco da Amazônia.
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, permíto-:me-lembrar nesw
te instante, utilizando argumentos que mé forãm transmltidos
pelos servidores do banco, que essa agência ilão é âifícitárlã:
e registrou neste ano e nos anos anteriores um movimento
bastante significativo. Dã.f nã-O se justificai: na 6ü:ca _dos interessados e das entidades empresariais do Ceará, essa medida
draconiana que pretende alcançar exatamente a agência _do
Basa na Capital do Estado.
.
·
.
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_ no fortalecimento doBas~, na rel3Çã6 especial que sempre existiu entre as economias do Norte e o Ceará, nO
desempenho da agência de Fortaleza, assim como nos
prejuízos para a indústria e. comércio locais com o feChiw
menta de nossa unidade.
Agências de,_ bancos regionais, _como a unidade do
Basa instalada em Fortaleza, são justificadas para 3poiar
as tradic~onais reJaçõe$ interwregionais _e-xistentes entr~
o Norte e o Nordeste do País, em particUlar com o Estado
do Ceará. Além disso, elas ampliam a capacidade competitiva do Basa no Norte por representarem postos avanw
çados no _Nordeste para a transferência e a cobrança de
fundos decorrentes das relações comerciais.
No caso especffico_de Fortaleza, a par de contribuir
para o adequado desempenho do papel desenvolvimentista do Basa, a agência tem também contribuído para
elevar a soma de fundos à disposição das operaçõ_es do
Banco, seja pela expressiva captação de recursos n~ pra·f:
ça, seja pela geração sucessiva de lucros.
De fatO, os índices de consecuÇão da· meta de Cã.ptação de recursos da agência de Fortaleza no primeiro "triw
mestre deste ano, 65,3%, sUPeram largamente os de todas
as outras agências extra-re_g_ionáis, -indusiv~ ~áa~_-agéncias
do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília,
que estão sendo mantidas. Além disso, _a agência apresentou resultado Iíquído em 1992 de mais de US$5,6 milhões, já 'fendo acumulado até maio -deste ano resultado
favorável em quase US$1,5 milhão.
.
.
Diante desses números e argumentOs, é poSsível afirmar que o fechamento da agência de Fortaleza· resultará
em prejuízo ao papel desenvolvimentiSta do B3rico e ao
seu Estado, financeiro, além dos danos que causará às
relações entre as praças do Norte e Fortaleza.
Por essas razões, Senador Mauro Benevides, vimos
à presença de V. Ex~ para rogar-the diriglr~se ao Prf!sidente do Basa e ao Conselho de Adn1inistração daquela
instituição para que reveja Soa decisão de fechar a agência
de Fortaleza, que tão bon~ s~rviços tem prestado à Capital
e ao engrandecimento da ii:tstituição.
Na expectativa do seu inestimável apoio, -subscre"Ve·moswriós."

Sobre o assunto, Sr. Presidente, me foi dirigida uma correspondência firmada individualmente por todos os funcionários do Basa em Fortaleza, a qual passo a ler:
"Em reunião- realizada em BrasOia no último dia
11 de junho, o Conselho de Administração dO Banço
da Amazónia decidiu pelo fechamento de 8 agências extrawregionais da instituição, entre as quais á Unidade instalada em Fortaleza. Segundo a decisão, essa agência deverá ter suas j>ortas completamente cerradas em 45 dias.
Ao mesmo tempo, decidiu aquele colegiado pela manutenção das agências de Porto Alegre, Brasília, Rio de
Janeiro e São Paulo e pela instalação de 6 Superintendências Regionais.
,
No qu~ respeita às agências extintas,--a i:élzão 3piesentada foi o fortalecimento do Basa como banco regional
__ E _seguemwse as assinaturas de todos os funcionários lotae o reaparelhamento das agências regiortai::{; pelo remanedos na agência do Banco.
--------ja:mento dos recursos. humanos, materiais, equipamentos
Verá V. Ex', Sr. Presidente, que essa decisão do Basa,
e tecnológicos.
confrontados os dados que foram aqui expostos com muita
Alegawse ainda que essas agências falharam em sua
clareza, inclusive a excepcional performance cuinprida no
missão_ de captar recursos pata a Amazônia e -que ·a maiow
campo da captação de recursos, tudo isso, naturalmente, deve
ria delas não é capaz de gerar receitas para ·cobrir suas
justificar o apelo que neste instante faço em meu nome e
próprias despesas, dando prejuízos.
em nome dos Seiladores Beni Veras e Cid Sabóia de Carvalho,
Diante da perspectiva do fechamento da agência de
no sentido de que se preserve essa agência bancária. O próprio
Fortaleza, e considerando que V. Ex~ temwse constituído
Líder do Governo, Senador Pedro Simon, tamb'ém se solidaimportante aliado _nas causas justas e incansáVel defensor
riZa com a iniciativa, -ampliandO~-portanto, o rol daqueles
dos legítimos interesses do Ceará, nós 1 os 50 fwtcioná{iqs
que se pre·ocupam com a decisão que vai alcançar uma agência
do Basa que prestam serviços naquela unidade, solicitaque tem Contn"búído de forma significativa pata o fortalecimos-lhe que apóie nossOs esforços ilo sentido de evitar
mento do Basa e para o desenvolvimento do meu Estado.
.
a consum~ão dessa medida.
É o apelo que faço nesta breve comunicação dirigida
Emb9ra nos preocupemos, como é natural, com a
ao presidente do Basa.
drástica repercussão dessa medida ·em nossas vidru e 'de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
nossas famílias, pela nossa remoção a curto pJ'azo para
as cidades do interior do Norte do País, nOSSOS esforçoS
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
na manutenção da agência de Fortaleza não têm motiAureo Mello _ Be!l! Veras _ Divaldo SJ!!"Uasy _ Eduarllo
vação corporativista, mas se fundamenta na concepç~
de um papel relevante para as agências extra-regionais Suplicy _Eva Blay _ Hydekel Freitas _Iram Saram._ José Richa
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_ Mário Covas _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Onofre
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ AprQvado
Quinan _ Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão _ Teotónio Vilela o requerimento, o Item 3_d~ pauta será apreciado em último
l1,1.gar.
Filho.
PassaMse ao Item 1:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 1993
mesa, Requerimento" que- será lido pelaS~ 1• Secretária.
(Em regime de urgência, nos termos do
É lido o seguinte
_
art. 366, c, do Regimento Interno)
REQUERIMENTO N• 574, DE 1993Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 47, de 1993 (apresentado como conclusão de Parecer
Exm"' Senhor Presidente do Senado Federal
proferido em Plenário, Relator: Senador Mauro ReneSenador Humberto Lucena
vides, em subs_tituiçã_o_ ã -cõmisSão de Assuntos EconôM
Requeiro a Vossa Exceléncia, nos fermOs do artigo 215
micos), que aUtoriza o Go"verno do Esüido-de São Paulo
do Regirlü:::ntO Interno ·cto Senado Federal, sejam solicitadas
'!-emitir 'e colocar no rp.erc:a,do, através de ofertas públiao MiniStro de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
cas, Letras Firianceiras do Tesouro do Estado de São
a) das emendas parlamentares_ aprovadas para o OrçaPaulo - LFTP, destinadas ao giro de noventa por
mento Geral da União, quais os valores e entidades que já
cento das sessenta e quatro milhões, duzentos e setenta
tiveram seus recursos liberados até a presente data?
e duas mil, novecentos e noventa e cinco LFTP, vencíb) do Orçamento Gerai--da União para 1993, qual ri perveis em 15 de junho de 1993.
centual já realizado pelo Governo na execuÇão orçamentária
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do corrente ano?
de 11 do corrente.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1993. -Senador Magno
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Bacelar, Líder do PDT.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
(Ao exame da Comissão Diretora.)
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 'requeriO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigués) -Concedo
mento lido será despachado à Mesa para decisão, Tios termos
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para encamido inciso III do art. 216.do...Regimento Interno.. .. _
nhar a votação.
Sobre a mesa, ofício cjue Se.iá lido pela s~s 1• SeCretária.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB--CE. Para encamiÉ lido o seguinte
nhar a votaçã-o. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Of. 104/GLPSDB/93
Srs. Seriadores, durante a sessiio de ontem, esta matéria foi
Brasília, 15 de junho de 1993
apreciada, deixando de ser votada pela inexiStência de quoSenhor Presidente_.
rum. Naquela tarde de segunda-feira, no plenário ·do Senado
DirijoMme à Vossa Excelência para, em aditamento ao
Federal, tive a oportunidade de expender algumas consideOfício n• 92/GLPSDB/93, referente à indicação do Senador
rações em- torno da justeza desse pleito, ressaltando, sobreAlmir Gabriel para a ViceMLiderança do PSDB, nos termos
tudo, que se tratava de uma reemissão de Letras Financeiras
do art. 65~ § 79, do Regimento Interno, ratificar a indicação
do Tesouro do Estado de São Paulo, destinadas ao giro de
do nobre Senador Jutahy Magalhães como_ ViceMLíder desta
90% das 64 milhões, 272 mil e 995 LFTP, vencíveis em 15
bancada.
de junho de 1993.
Na oportunidade, renovo protestos_de elevada estima
Fiz questão, Sr. Presidente, __ de me reportar exatamente
e distinta conSideração. - Senador Mário Covas, Líder do a esta data - 15 de junho de 1993 - para que todos os
PSDB.
Srs. Senadores se capacitem da imensa responsabilidade do
Senado em decidir, rta sessão de hoje, essa importante pi-opoO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.0 ofício
sição, sem o qué serão incalculáveis para o Estado cte São
lido vai à publicação.
Paulo os prejuízos decorrentes de qualquer proteiãção.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente-Ainda mais, permito-me dizer que, no ca-so· em espécie,
Presentes na Casa 67 _Sts. Senadores..
ajusta-se o pleito do Estado de São Paulo a uma decisão
Passa-se à
rla Comissão de Assuntos_ Económicos adotada quando da
apreciação de pedido análogo feito pelo Estado do Rio Grande
ORDEM DO DIA
do Sul. E no parecer da lavra do eminente Senador Magno
Bacelar, assinado praticamente por todos os Senadores preSobre a mesa, iequerimento que será lido pela sros 1~ sentes à reunião da Comissão de Assuntos EconômiÇóS, vai
Secretária.
dito, na parte final do relatório:
É lido e aprovado o seguinte
"No que se refere à aplícação do percentual de
8,62%, visando restabelecer a correspondência atualiREQUERIMENTO N• 575, DE 1993
zada com o percentual de 12% vigente até a assinatura
dos Memorandos de EntendimentOS 1 entendemos, ouSenhor Presidente,
trossim, que o percentual a ser estabelecido para equiNos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
valência deveria ser resultante de uma avaliação global
requeiro "iiiversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
das dívidas mobi1iárias internas dos vários Estados, de
constante do item n9 3_seja submetida ao Plenário em último
sua variação no período de abril de 1991 a março de
lugar.
1993 e da influência das altas taxas referenciais pratiSala das Sessões, 15 de junho de 1993. -Senador Mauro
cadas por igualdade ãs Letras Financeiras do Tesouro
Benevides.
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o segundo ponto que desejo aqui frisa:r é o concernente
au aspecto da constitu~ionalidade, ontem suscit_ado pelo nobre
um percentual de 10% (dez por ceõ.tof que consideSenador Jutahy Magalhães. Data venia, parece-me que tanto
ramos conveniente seja utilizado de maneira uniforme
-"a
ínterpretação do Banco Centrãl quanto a do nob[e Se:rlador
e extensiva a todos os processos da espéde- a -sérem
Jutahy Magalhães não se constituem, isoladamente ou ein
analisados pelo Senado Federal"._
_ __
cbrijlfnto, ã -regra úrtica- aplicável à interpretação da emenda
Como houve uma aceitação indiscrepante desse_ parecer
constitucional em apreço. Posto que o que se deve entender,
na comissão, entendemos que, em caso, naturalmente se prona economia brasileira, hoje, como prihcipã.l atualizado é,
cessará com a mesma justeza ocorrida em relação ao Estado
na minha opinião, o "Iõontante vencível, rolar 90% do mondo Rio Grande--ao Sul.
tante vencível não sacrifica o teXto constítucional.
Sendo assim~ sr. Presidente, estou absolutamente conO terceiro regiStro-. eu gostaria de fáZê-lo depois de ouvir
victo de que não apenas a Bancada do PMDB, mas os demaiS
as palavras do Senador Mário Covas; mas, como S. Ex~ se
representantes que compõem as outras bancadas partidárias
nesta Casa, todos, em unanimídade haverão de expressar o- pronunciará depois, se o fizer, e como o assunto }á foi citado
ontem, quero_destacar a grandeza política do gesto dos então
seu apoio a essa solicitação de interesse do Estado _de São
cçmcqrrentes eleitorais do atual Goveritador de São Paulo,
Paulo.
Luiz António Fleury Filho. Refiro-me ao_ gesto do _Senador
O Sr. Magn:o Bacelar -Sr. PreSidente, peço a palavra
Mário Covas, qU:e P&ra cá trouxe_uma interpretação que, longe
para encaminhar.
de ter qualquer aspecto de ressalva ou de desejo velado de
criar dificuldades ao seu e_ntãq_ oponente,_ demonstrq e reitera
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rpdrigues) - Concecio
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, para- en-caminhar o seu compro:riiiSso- primeiro com o Estado d~ São Pau!o.
Assinalo, com mais satisfação ainda, que esse gesto de grana votação.
deza não é exclusivo do Senador Mário Covas, posto que
o Presidente de Honra do meu Partido e_ Prefeito de São
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para encamiPaulo, P_aulo Maluf, por insistentes gestões feitas a mim ontem
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~
e hoje, também propugnou pela aceitação e pela tramitação
tendo tido a honra_ de_ ser citado pelo nobre L~der Mauro
rápida do pleito do Governo do Estado de São Paulo.
Benevides, na realidade, o percentual a que me reportei se
Portanto, no meu entender, além dos aspectos objetivos
referia à capacidade de pagamento do Est_ado do_ Rio-_Grande
estarem satisfeitos, a questão subjetiva de aprovar-se rapidado_ Sul~ fixandowo num percentual que, voltamos a _afirmar,
mente, no dia __do vencimento· dos títulos- que é hoje seria o possível para os Estados brasileiros. Dãf, -hãvúmos
não deve ser obstaculizada por dificuldades ou- embaraços
sugerido que tal percentual fosse aplicado a todos -os outros
neste dia, qu_ando essa recomendação parte de adversários
Estados.
políticos que disputaram uma eleição.~ O gesto-; POliticamente
No caso em tela, a discussão que se trava hoj"e e iigora,
de grandeza, tanto do Senador Mário Covas qUanto do Preno encaminhamento de votação, é de que Qassuntodo Estado
feito de São Paulo e Presidente de Hc_mra do Partido Progresde São Paulo não foi examinado detidamente pela Comissão
sista Reformador, Paulo Maluf, deve ficar registrado no mode Constituição, Justiça e Cidadania, sem rlc-nhum demérito
mento em que formos votar esta matéria.
para o parecer do Plenário. E, sobretudo, Sr. Presidente,
Por essas três razões, o nosso encaminhamento é favoporque hoje há um fato novo, que é a nova decisão do GOverrável.
no, anunciada ontem pelo MinistrO--Fernando Henrique CarO Sr. Jutahy Magalh~es- SI. Presidente, peço a palavra
doso, que no nosso entendimento cessa tuda_o que a antiga
para encaminhar a votação.
musa cantava até então.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
a palavra ao nobre Senador.
para encaminhar a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para en~
O. SR. PRESIDENTE (Chagas ·Rodrigués) _:..:.. cbncedo.
mihhar . .Sem.rêvisão do orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senaw
a palavra ao nobre Senador Espertdião Amin, pan:i" encami~
nhar a votação da matéria.
- - dores, tenho um Ponto de vista discordante a respeito dessa
matéria~ Logicamente, a minha opinião ti3o deve preValecer,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encamimas é uma questão de interpretação. Hoje mesmo, com a
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
nota técnica feita pela Assessoria do Senado Federal, um
Srs. Senadores, desejo fazer três registras, à guisa cte enca.inidos pontos em que ela sugere que haja uma deliberação é
nhamento da votação desse assunto.
-que, em primeiro lugar, se chegasse a uma interpretação con- sensual do conceito do "principal devidamente atualizado".
Primeiro, complementando, ou julgando ~onÍ(ilementar,
-No meu entendimento, a referida expressão não se refere
e corroborando o raciocínio do Senador MãgiiO-Bacelar, parea juros. Há, entretanto, uma interpretação difere-nte na Casa
ce-me que, com o anúncio da fixação do percentual de 9%,
-penso que majoritária- de que os juros estariam incluídos.
pelo Ministro Fernando Henrique CardOSo, corrio aplicável
Ontem, na Qiscussão_ da matéria, apresentei minfia opinião,
para o exigível dos Governos Estaduais na rolagern da dívida
previamente afirinando que eu teria que votar contra por
mobiliária, ou seja, pode rolar 91 %_ est~ ano pagar ~%
do total da dívida dos Estados para com a União. O parãmetro
es_~_ar ç_onvencido de que a matéria, realmente, era inconstitude 90% da emissão do principal atualizável, incluídos os juros,
cional. Mas existem dúvidas a respeito. Certamente, o Plenáparece-me saudável, não percebo nenhuma violência no atenrio irá decidir' de acordo com sua própria interpretação ..
Sr. Presid~nte, ta,mbém fico preocupado quando vejo que
dimento desse pleito, isoladamente, do Estado de São P&ulo,
posto que 90% não agrava a média de 91%, que é a pretendida
estamos nessa fase de entendimen_tos a respeito da rolagem
_para o corrente ano.
das dívidas. Nós, no Senado, já estamos estabelecendo um
Nacional. Desse_ estudo, concluímos_ pela aplicação de_

e
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onde os Estados têm idêntico peso; cada Estado tem idêntica

ser feito na base de um entendimento com o Executivo.
representaÇ-ãO; rienhum Estado tem rilais- _feptesentaÇâo do
No caso, não está em dü:;cllssãó essa ffiatétiâ.-- Qti.erO'~pe-::.c- -que o~outro. ·

nas, ao-encaminhar o meu voto·, afirmar qué',.de acordo com·
-Sr: Presidente, com isso estou diz~ndo que, sem uma
a minha interpretação, os juroS não poderiam· ser inclutdos · instruç-ão devida da Comissão de Assuntos Econômicos, não
nessa rolagem da dívida. POr isso, votarei co·ntra.
' · ' -'temos condições de votar bem esta Il!ªtétíã. Se aprovannos,
vamos· fazê-lo de modo mal-informado; se negarmos, também.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. iresidente, P.,Ço , Talvez -fosse conveniente -posição idêriticà -à adotada pelo noa palavra para encaminhar a votação._
- ,.-;;-, ·
...,_,.._,.'
bre representante do Estado do Mar~nhão, Senado_r Bello
Parga, quando fez dois requerimentos de prudência: um, para
O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~ês) ' - Concedo
1
a palavra ao nobre Sen·ador.
·
_,; ,._.
J ,)
'que fosse retirada a urgência; outro, para que a matéria fosse
encaminhada à Comissão competente, que é a Comissão de
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ci•MDB _:CE.
Assuiltos Econômícos. -- - Para encaminhar. Semrevisáo. do. orador.).-:-:- _S. r~ PreSicle.nte,
ESSa -é que é ã. proVidência justa a sei adotada hoje no
Srs. SenaQpres, hoje, n_a _Cbi:tl-i:S_:$&.0 de Assun,tp~; Econô-qtjços,
Plenário do Senado, para termos um mesmo tratamento dado
discut~mos a respeito- de temas como __este,, EJ_§.<)iu ·um:,.. J;l9ti\ ... a um 'gfãriôe Estado com relação a um EstadO mais pobre,
na imprensa de São Pa1,1IQ em_ que acusaçõ~. ~~ postas por_ a um Estado menor. Porque há de se cOnv"ir que a _necessidade
. ~obre o. Senado, inclusive dizendo que o ~~~n~d?_• ?~- :m?~o,____ , de ro_l,agem de dívida ou de concess_ão de novo empréstimo
é muito mais premente ante a condição do _Estado menor
ilegal, aprova essas rolagens, aprova emprésttmos, esses temas
que dizem r~peito aos Estadq~ fe~erad~-?:.~,, ,,r:- , -71-, ~. -. relativamente ao Estado maior. Não temos, portanto, condições de votar esta matéria scibranceiramente, com toda a digniA provetto a oportundade, Sr. Prestd~nt~ !,_ para detxar
bem claro que a informação técnica -do BaftéP Cenfrc;tl não
dade. com que deve fazer isto um integr3.nú: do Senado Fedeobriga o voto de nenhum Senador. Mesmo ne·n~uma decisãO ral. Acho que o assunto fica"difícil.
do Banco Central há d~ forçar que o Sen~ador yote deste,
d
1
d N
d
· f
,.. -d B
c
Qúero -esclarecer, Sr. Presidente, que_, quando dizemos
ou aque e mo 0 • a ver ade, a 10 ormaça~- ~t ,anco entr~ 1 que a matéria não passou pela ComissãO de Assuntos Econô·
não dobra o Senado. Seri~ uma inversão ,,4,e~ ·va1,. ores ~~r-~e•.
· d e seg:U}(
·· a onerit~çao
- · -... ···micos, após o parecer prolatado aqui, dis.cordando de alguns
por ilegal o que, no Senado, d etxa
do BancO Central. É préciSOdizer, Sr. Presiden~C,_queo BancO~ Senadores que, hoje, discordaram de mim na Comissão de
Central é que não pode descumprir o que 0 Seriàdo determine;- 'Assuntos Econômicos; quando damos o parecer aqui, muito
·, embora o senador fale e dê o seu parecer em
mas uma opinião técnica do Banco Centralp~~-dE;ve ser forço- substituição
samente seguida pelos Senadores; e não coin~tfdlegalid~de
à Corriissão de Assuntos Económicos, o parecer proTatadO
tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, tem a mesmã-Situação
0 senador que, prolatando o seu votp, deixa de seguir a orientação do Banco ce-iitral. Ela ç apenas ilustrativa, e n6S have--- - administrativa qual se fora- prolatado e aprovado pela Comis.
. __ - são, numa ·equivalência da qual não podemos fugir em absomos de segui-la ou não, de ac_ordo .com._ a no·ss-a _ConsciênCia.
.
Ademais, é preciso Iiota-t qUe aqui é a sede~da Feder.ação ·luto, Sr. Presidente.
Além do mais, nesse assunto que abordou o senàdor
brasileira. Nós somos 1epresentantes dos Ç-st_!i.fl9s federados.
Aqui é uma assembléia dos E~tados federa49~ .. e a visão não
Jutahy Magalhães, a hiStória trazida numa nota técnica que
é meramente económica nem meramente finiilceira: a: vísão
de_mos hoje, de que é difícil. distinguir o principal, não concorque há de presidir os nos.s()S votos é, acim~ d~ ~udo, a visão
do com isto. Priildpal tertfum tõ5,ceito jurídico; não há dois
de uma política administrativa, onde cabe pOf inteiro o aspecto
conceitos para principal; há o principal e o acessório; só uma
social da questão. . _ .
_ _ _
parcela é o principal. Então, não há como confundir o que
Não posso concordar CO)ll empréstim"o rQlãiem da díví-é o -principal, se jurO é principal, porque é evidente que o
da é quando a matéria deixa, por alguma :ratão, de passar
conceito está em toda a sistemática do Dii_'eitO brasileiro 7 .n?tapela Comissão de Assuntos Económicos; porque, lá sim, é
damente quando tratamos de contratos, tanto contratos à luz
do Direito Civil, como contratos à lu_z do Direito Colne!t:ial,
0 local correto para 0 exame de toda e qualquer matéria
como contratos à luz do Direito Administrativo. Não há OOmo
dessa natureza. O item de nOssa pauta registra que o parecer
confundir a conCeituação de princip31.
-- · foi prolatado pela Comissão de Assuntos Ef:9J1.9micos.
Por isso, Sr. Presidente, estamos diante de uma situação
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte'?
em que queremos ter o máximo respeito pelo Estado de S.ão
Pauto; mas não me sinto bem de ver um tratamento deferido
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO .:..., Pois não.
ao Estado do Maranhão e outro tratamento deferido ao Estado
de São P:aulo. Quero que isso fique registrado nos AnaiS desta
·O Sr. Marco Maciel- Permita-me V .. Ex~ fazer uma
ca:sa, Sr. Presidente.
correção. O parecer não fof submetido à CoritíSSâo de Assuntos Económicos: ele foi proferido em Pl(máric,:"-O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, Peço a"'PalaVra
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O ~que -estou
para um breve esclarecimento.
dizendo é exatamente istõ: a matéria nãõ foi submetida à
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Comissão de As_suntos Económicos. FOi â,ado o l?:arecer por
a palavra ao nobre Senador.
ela ou em substituição a ela~ o que significa qúe~ este PieDário
não tem condições·· sobradas para o exame da matéria. É a
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) -SI. Presidente, já quemesma consideração que fizemos no caso do Maranhão. Agoa matéria está Suscitando esses debates e em face da· interventa, hoje fica o desnível São Paulo com relação ao Maranhão,
ção do Senador Cid Sabóia_de Carva14_o, eu gostaria de es.claum desnível geográfico e- eco_Dômico, mas que-· não pode ser
um desnível político, porque aqui é a sede da Federação,· recer à Casa que as Letras FinanceiraS do Tesóuro de São·

e
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Paulo são vencíveis exatamente no dia de lioje,-lS·cie junho
à Assessoria papel de decisão. A dec!são cabe ao. Senadq __
de 1993. O Senado Federal recebeu a matéria em tempo razoáe não à Assessoria. Banco. Central e Assessoria do Sena_do
assessoram a Casa em suas _decisões ligadas a assuntos ec_orrõvel e encaminhou-a à douta Comissão de Assuntos Económicos, que, -por razões ponderáveis, não se reuniu na data
mi<;o~;_· nias é privativa do Senado Federal a decisão sobre
temas económicos, diz o art . .52 da Constituição Federal. Muiaprazada, pois alguns dos seus integrantes _cumpriam importante missão fora de Brasüia.
- to 6l)rliado, Sr._~residente.
Vindo a matéria ao_ Plenário, coube a_ mim, l!> Suplente
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr.Presid-ente, peço
dessa Comissão -- evidentemente, po_dendo substituir quala palavra para um esclaiecimérito. ·
quer um dos s_eus integrantes em termos de PMDB - relatar
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,-Concedo
a proposição, e o fiz absolutamente consciente de que se prea palavra a V. Ex• pda ordem, porque V. Ex~ já encaminhou.
tende adequar o projeto a uma outra proposição semelhante,
que favoreceu o Estado __do Rio Grande do Sul.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
No que tange à votação do projeto de interesse d6 Estado
Pela .ordem. Sein 'ievisão do orador.)- Sr. Presidente, tendo
do Maranhão, ocorrida há 10 dias, quero ~eixar bastante clara
em vista os esclarecimentos do Senador Mauro· Benevides
a posição que então assumi, que foi de garantir o meu voto_ ~e do Senador Ro~àn _Tito,-jUStiffça-se a· urgêndã, porque,
à proposição, posteriormente retirada da urgência por inicia--:_ -realmente, o prazo se esgota hoje. Diante disso, tenho que
tiva do eminen~e Senador Bello Parga.
concordar com a votação hoj_e e votarei favoravelmente, porque houve desídia pára que esta matéria pudesse ser votada
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra para
·
somente hoje.
encaminhar a votação.
--- - -- -- --

0 SR. PRESIDENTE (C!lagas Rodrigues) _:__ Concedo·a palavra ao nobre Senador.

• -~ --

'

_,

-- -'>-

0- Sr. Mário Coyas - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar _fl.,yptação.
, --

()'SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar.
a palavra ao nob~e-~enador.
Sem revisão do Orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero esclarecer algumas dúvidas qu~ surgiram no en~miQha
OSR. MÁRÍO.COVAS (PSDB _:__SP. Para encaminhar.
mento. Em primefro lugar, houve um acordo entre o Pr~_i-. Sem revisão do ·atador.) -Sr. Presidente, não sei se posso
dente da República e. os Governadores,- no passado, sobre
pedir um ·esclareci~ento, mas gostaria de fazê-lo. Senador
as dívidas dos Estados. Segundo esse acordo, poder-se-ia rolar
Cid Sabóia de Cã~alho, entendi corretamente que V. Ex~
83%- da dívida. Há também uma cláusula que diz:_ "perma- disse que hoUve _de~fdia para que sõ se votasse hoje?
necendo as condições económicas vigentes". Ora, de lá para
O Sr. Cid Sa~ia de Carvalho- Falei em desídia, sim,
cá tivemos_ uma recessão da ordem de 10%.
-negaceio. Houve um desleixo. Evidente que hoje é o. último
Sr. Presidente, ontem -V. EX" é testemunha- tentei
dia para votação. Falei, sim, em desidia. Agora, a desídia
obstruir a votação da matéria, para· que ela fosse di~Cll;tid~
com o plenário cheio e principalnleôte -n-OS diãs de votação.' ·-de que falo refere-se ao retardamento para que somente no
último dia se tenha a possibilidade de votar.
_
Há uma tradição, nesta Casa, de se votar matérias nas t~rças,
O SR. MÁRIO COVAS - Sr."Presidente, eu gostaria.
quartas e quintas-feiras, o que já é m11iio, p-ois o cOrigreSso
de acrescentar algumas observações em relação ao mérito
da França, por exemplo, vota três ou quatro vezes por mês,
e ao andamento da questão.
reservando os outros dias para o encontro com as bases e
debate das matérias.
Na realidade, na Comissão de Assuntos Económicos,
quem recebeu es'se projeto para dar parecer fui eu. V. E~
Outro esclarecimento refere-se ao fato de que tomei conhecimento hoje, por informação dO meu Líder, Senador
sabe - porque aprovou que, no dia 04 deste mês? fiz
Mauro Benevides, de que o prazo para a-fõlagem da díyida
uma viagem, na Cfúàl me acompanharam o Presidente da ComiSsão de A,_ssuntós Económicos e o nobre Senador Esperidião
para o Estado de São Paulo vence hoje. Por outro lado, acreAmin".
dito que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, ao declarar
Na véspera de viajar, riO dia 3, portanto, exatamente
que as rolagens das dívidas devem atingir, no máximo, 11%,
12 dias antes de terminar o prazo de vencimento, entreguei
deixou claro que o índice deve ficar em 10%, porqUe nenhum
à Comissão o pàtécet assinado pór fiiini.- Faço questão de
Estado da União, exceto, talvez, o Ceará, agüeiifailã-rolar
dizer isto, porque, <;lependendo das circunstâncias e da contrphoje 83% das suas dívidas sem quebrar o Tesouro.
vérsia criada, daqui a pouco se estará criticando quem fez
Quanto à questão da urgência -continuo Corttra -qual~
quer urgência para maté~as da alçada da ComissãO d~ Assun- o parecer, e quero declarar, alto e bom som, que quem fez
fui eu.
·
.
·
tos Económicos, por serem emihentemerite técnicã.S e tÇcarem
as condições em que está trabalhando o Ministro Femartdo
_É verda_de q_l!~~le perdeu o valor jurídico no instante
em que o Senador Mauro Benevides o assumiu em Plenário
Henrique Cardoso- o que houve foi a premência da rolagem
e, portanto, o fez seu-, éom a generosidade que lhe é peculiar,
da dívida. Esse projeto, na verdade, dormitou no _Banco Cencitando que tinha sido eu o autor do parecer. E o fez usando
tral. Precisamos entrar em entendimento com essa institUição,
a sua prerrogativa de Líder, com a qual S. Ext pediu urgência,
para pedir-lhe que não prenda, por muito tempo, esses contraexatamente por saber que vencia hoje. A rolagem dessa dívida
tos para·informação à Casa, o que faz com que-eles cheguem
refere-se a uma parcela: a parcela que vence no dia 15/06/1993.
aqui na undécima hora, obrigando-nos a votá-los às vezes
e não à dívida do Estado.
numa segunda-feira, para que se dê prazo ao Estado para
Portanto, não- sei a quem foi direcionada a expressão
fazer a emissão dos seus títulos para a rolagem da mesma
usada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas certamente
dívida.
eu não pennaneci com o projeto por mais de uma semana,
Sou também inteiramente de acordo com que expôs
e, no dia em que viajei, deixei o parecer pronto na Comissão.
o Sena~or Cid Sabóia de Carvalho. Não podemos atribuir
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É bem verdade que, consultando o Presidente da Cernis~
são, achei que seria dífícil ela se reunir-durante essa semana.
E na minha cabeça achei, que acabaria acontecendo o que
realmente ·aconteceu: a possibilidade de se dizer "sim'' o ti

"não" antes do vencimento, porque dizer amanhã já não
adiantará mais nada, já terá transcorrido o dia 15/06 e, portanto, a providência perde o seu valor.
Além disso, eu gostaria de discutir um p01.fCo -do mérito

da questão.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Antes que V. Ex• passe
para o mérito, deixe-me explicar-lhe que esse processo passou
40 dias no Banco-Central. Quando me referi à desídia, é
evidente que não me referia a um companheiro do porte de

V. Ex\ que aqui marca pela decência e pelo comportamento
exemplar. Referi-me aos 40 di~s do Banco Central.
__ _
O SR. MÁRIO COVAS - Não tenho dúvida a respOito
disso, Senador. Nem que V. Ex~, no-ílltimO, achasse isso,
teria .com o seu companheiro a gentileza de não dizê-lo. De
forma que, em nenhum instante, atribuí que issoTósse direcionado ao eventual_ portador do parecer na Comissão. Mas é
bom que se esclareça, porque, neste instante, _se apresentar
como portador desse parecer até não é multo conVeniente,
na opinião de alguns. Exatamente por ísso, -quero afirmar
que o parecer era meu. Ele não _vai apare-cer nos arquivos
do Senado como sendo meu, porque, volto a insistir. o Senador
Mauro Benevides o assumiu e, portanto, o meu nome nem
aparece. Mas, como não é bom aparecer, faço -questão que
apareça.
Isso vem a lume particularmente porque, no último final
de semana, um jornal - aliás;-um joirial da _minha terra
- escrevia": "Corredor da Alegria. Senadores__aprovam empréstiMos ilegais". E aí Vem o Cõlnplemento: ''Aprovações
são feitas mesmO Cõ-ntra pareCeres técnícos_t• .__Pres_S_uponho
que parecer técnicO ·aqui sejã. o parecer do Banco Central,
que passou agora a ser o intérprete dã. legislação e, quem
sabe, até o seu elaborador. O Seilado carriinha a re]:)oque;
o Senado não faz mais a lei. Ele faz a lei segundo os pareceres
técniCos que õ Banco Central exarar. Afinal, é o que se entende da relação.
Mas é interessante ver que isto aqUTpassou a ser um
"Corredor da Alegria'' para-prefeitos e góVéniadores. Pensei
que fosse para os Senadores, mas é para prefeitos e gOvernadores. Diz o jorô.al:
"Movidos por interesses políticos, os senadores
aprovam empréstimOs e rolagem de dívidas mesmo contra pareceres técnicos do Banco Central."
É extraordinário, porqUe, no caso de São Paulo, o Governador é de outro Partido que não o meu. Concorri com S.
EX-\ como candidato a governador. De forma que, seguramente, não foi por interesse político que dei parecer a favor.
Tudo isto se prende ao fato de que o Governo, hoje,
tem uma linha marcada do ponto de vista económico, que
ontem foi traduzida de maneira muiro Clara, muito nítida e
muito competente pelo Ministro da Fazenda, Fernando Henri~
que Cardoso.
~
A respeito de rolagem de dívida, o que disse o Sr. Ministro? S. Ex~ disse que gostaria de ver apressado o projeto
que está na Câmara dos Deputados a esse respe1to, que é
o Projeto n"' 3.527, de 199_3 -Mensagem do Poder Executivo
-que, a respeito de rolagem, diz no seu art. sr_:
-
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"Art. 9~- A dívida pública mobiliáriã. dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípfOS será refinanciada mediante observância dos critérioS que -Vierem
a ser definidos pelas autoridades monetárias; rio prazo
de 90 dias a partii da publicação desta lei, e aprovados
pelo Ministério da Fazenda, que encaminhará ao Senado Federal o pertinente documento."
Em outras palavras, como se pressupõe, é uma grande
negociaçãõ nacional, que terminará por uma formulação de
legislação adequada a ser aprovada pelo Senado. Até lá, vale
a legislação existente. O que é a legislação existente? A legislação existente é a Resolução, aprovada por nós, em 1991 diga-se de passagem. da lavra do Senador Esperidião Ami-n,
como ontem lembrava o Senador Ronan Tito - e aprovada
pelo Senado.
Essa negociação foi precedida de troca de documentos,
inclusive d_e memorando. No memorando que acompanhou
essa negociação, pela qual o refinanc1amento se iimitaria sempre a 83%, ou seja, em cada refinanciamento teria que se
amortizar 17% do total, há, escrito pelas partes que o assiila~
ram, no item 18, o compromisso das partes de reexaminar
os termos do entendimento na ocorrência de fato relevante
que inviabilizasse o seu efetivo cU.mpriinento. Alguns dos Estados já têm recorrido, em circunstâncias- desse tipo e para
-- -vencimentos específicos a respeito da matéria.
Recentemente, aprovamos aqui aquílo que acabou permitindo a adoção do IPMF. E na emenda constitucional em
que isso- se aprovou, incluiu-se um dispositivo que dizi3 o
seguinte:
•(Art. 5~. Até 31 de dezembro de 99, os Estados
o Distrito Federal e os Municípios somente poderá~
emitir títulos da dívida pública no montante necessário
ao refinanciamerito do principal, devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie
de títulos, ressalvado o dispositivo no art. 33_, parágrafo
ú-nico, do Ato das Disposições Constitucioriãiii"Transf..
tórias".
---Vou reler este pequeno trecho:
"Somente poderão emitir títulos da dívida pública
no montante necessário ao refinanciamento do princi~
pai, devidamente atualizado de suas obrigações".
Isso foi aprovado no Congresso Nacional, exatamente
naquele conjunto de emendas que permitiram permítiram a
adoção do IPMF. Depois disso, pelo menos uma vez, aprovamos uma rolagem de dívida, ou melhor, uma revisão de-l'ólagem, não uma rolagem completa: um caso de vencimento
de um dos Estados. Não tenho para mim que aquilo que
se faz _de errado, forma jurisprudência. Não. Penso que, ao
se verificar um erro, deve-se consertá-lo no mesmo instante
da constatação. Mas, a rigor, não me parece que isso contrariava nem o dispositivo da resolução, nem os termos domemorando_, nem mesmo o dispositivo dessa lei.
._o Presidente do Banco Central, ao ser solicitado pelo
P:r~st~ente <Jo~Senado, encaminhou para cá a seguinte opinião
-mststo no termo "a seguinte opinião":
"ü Estado de São Paulo, ...
"A emissão para o giro das LFTP vencidas em
15.03.93 ocorreu normalmente cOnforme autOrizado.
__ Entretanto. para as LFTP vencíveis em 15.06.93, re~e-
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rido Estado está solidtando autorização para =elevar
o montante a ser recmitido ... "''Tendo em conta que alteração p-retendida depende de autorização do Senador Federal, conforme aResolução n" 36/92, dessa ·casa Legislativa, es-tou encaminhado o pedido a V. Ex\ registrando que a Emenda
Constitucional n" 3, de 17.03.93_, e1p. seu_art._ 5", pr01be
até 31.12.9-9 a emissão de novos títulos estaduais e
municipais, admitindo apenas o giro do "principal devidamente atualizado".
Portanto, a opinião do Banco Central nasce--do fato de
termos aprovado aquela mudança constitucional. E_oi Seguida,

ele diz:

--

_--- --

- -

-

--

"Diante disso, eritendo que o pleito ora encami~
nhado deva ser objeto de avaliação -à luz do citado
preceito conStitucional, considerando inclusive que a
interpretaçãO estrita da referida expressão "principal
devidamente atualizado''- correção do valor de emissão do título pelo índice de preços desde a emissão
-resulta em percentuais de giro não suportáveis pelos
estados e municípios detentores de dívidas mobiliárias,
conforme exemplificado no quadro a seguir, ... "

Volto a insistir:- 6 Presidente do Banco Central comunica
para cá que, no entender_ do_ Banco Central, órgã_o que ele
representa, isso deveria ser feito obedecendo aos parâmetros
fixados pelo novo texto constitucional.
Repetindo, Sr. Presidente:
" ... considerando inclusive que a interpretaÇão estrita da referida expressão "principal devidamente
atualizado" - correção do valor de emissão do título
por índice de preços desde a emissão - result~ em
percentuais de giro não suportáveis Pelos estados e
municípios detentores de dívidas mobiliárias, conforme
exemplificado no quadro a seguir, ... "
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penderia à correção do valor de emissão do título por índice
de preços desde a data da emissão.
Essa interpretação, no entanto, dá margem a duas principais dificUldades. A prirlleira é que, no caso das letras, é
te_cnkamente impossível distinguir o valor do prin-cipal do
valor dos juros, não se podendo, portanto, atualizar o principal
isOladamente. A segunda dificuldade é que os percentuais
de giro que resultariam dessa interpretação seriam insuportáveis para Estados e Municípios, o que, aliás. foi salientado
pelo Presidente do Banco Central em correspondência dirigida
ao Presidente dq Senado.
______ Em outras palavras, a prerrogativa continua com o_Senado, que está abalizado pela resolução que fez. Essa resolução,
que-nasceu do acordo, fala em 17%-; o IDf!mOrando diz_que
isso pode ser reexaminado. O Senado já enteO.deu assim, tanto
que já- pelo menos em dois casos que conheço --reexaminou a menor.
~ Si:'. Esperidião Amin - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Esperidião Amin- Com um detalhe_: estudei profundamente esses memorandos e, por isso, posso aduzir ao
que V. Ex" está_ ciizendo o_segui~te: esses memgrançlos que
fixam limites não foram submetidos ao Senado Federal. Portanto, esses memorandos não constituem decisão acima de
uma resolução do Senado, são apenas uma referência. Creio
que isso Cortobofa a linha de raciocínio de V. E~ e aquela
que também procurei expor.

Quem assina o ofíêío é O sr. Pauió CéSar X"imeneS Alves
Ferreira, Presidente do Baitco Ccritrãl. E, aí, ele faz a deffi_onstração aritmética. Esboça um cen&rio, projeta uina reviSão
e chega à conclusão de que, obedecendo _a essa in.terpretação
da Constituição, o que se obtém é o seg1:1infe: ~~~cadarolag{úTI
é apenas- possível emitir novamente 51,9% do principaL Em
outras palavras, seria preciSo que
cada rolagem à amortização fosse de 48,9% do total da dívida.
Diz o Presidente do Banco Centrai - vou ler de novo:
" ... resulta em percentuais de giro não suportáVeis
pelos estados c municípios detentores de dívidas mobiliárias, ... "

o SR: MÁRIÚCOVAS- Agradeço-lhe muito, Senador
Esperidião Amin. V. Ex• é sempre muito preciso nas suas
afirmações.
Em face disso, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação
da solicitação_. Embora não use isso como ·argumento, nãõ
acho que, necessariamente, tenhamos que seguir eternizando
determinado procedimento como se jurisprudência houvesse,
e só porque se aprovou uma solicitação para um Estado, todos
os demais teriam -direito_ ao mesmo tratamento. Não acho
que seja obrigatório, _mesmo_ pOrque esse ato-eVentualmente
constituiria uma inconstitu_cionalidade - _e parece que esse
é o problema de que se trata aqui.
Por todo o exposto, Sr. Presidente, emiti parecer favorável.
_ Volto a insistir que essa não é uma opiriião unânime.
No meu partido, uma voz abalizada como a do Senador Jutahy
Magalhães pens~ -diferenteme_n!_e _e, certamente, com mais
competência, mais sapiência do que eu próprio. Mas, afinal, .
me cabia a tarefa de explicitar o que pensava, e eu o fiz
nos termos que acabei de expor.
O Sr. Eduardo Suplicy -Concede-IDe V. Ex~ um aparte?

.. . ~as isso ?ecorre da intr:rprctação estrita da -eXpres~ão
pnncrpal devtdamente atuahzada". Em primeiro lugar, cabem diferentes interpretações_ COm relação a ·essa questão.
Em segundo lugar, o Presidente do__ Banco Central ao fazer
isso, imediatamente diz: isso torna impossível a m~dificaÇão
solicitada.
Temos uma nota t~cnica emitida pelo que seria O'nosso
Departamento Jurfdico, que diz o seguinte:
É indispensável, em primeiro lugar, chegar a urriá-infer~
pretação consensual do conceito de "principal devidamente
atu~lizaâo". Segundo o Banco Central do Brasil, o principal
devidamente atualizado, se estritamente interpretado, corres-

O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex• com prazer.
·O Sr-. Eduardo Suplicy --Gostaria de _comentar dois
aspectos. Primeiro. o exame dessa solicitaçao de empréstimo
pelO Governo do Estado de São Paulo, à luz, conforme V.
Ex~ salientou, das medidas disciplinadoras anunciadas ontem
pelo Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. V.
Ex\ após examinar em detalhes essa solicitação, conclui que
não há conflito propriamente entre aquilo que o Ministro
Fernando Henrique Cardoso está propondo como medidas
disciplinadoras para Estados e Municípios, <jue muitas vezes
obtêm recursos, na forma de empréstimos, além do que seria

em
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adequado_. Formulo essas palavras quase como uma pergunta
a V. Ex~ O segundo ponto que gostaria de comentar é relativa~
mente à notícia da Folha de S. Paulo sobre o exame de diversas
solicitações de empréstimos e emissão de títUlos que o Senado
tem feito. Parece~me, Senador Mário Covas, que cabe ao
Senado Federal talvez um pouco mais de cuidado no ex~me,
não apenas na hora de aprovar essas solicitações, mas também
em termos de acompanhamento. É citada na matéria a emissão
de títulos solicitada pela Prefeitura Municipal de São Paulo
para fins de pagamento de precatórios judiciais. O atual Prefeito de São Paulo, uma vez aprovada pelo Senado Federal
tal emissão de títulos, utilizou-se desse resultado, ao 'apresentar à Câmara Municipal acréscimo de receita que poderia
viabilizar a realização de certas obras públicas. Pergunto a
V. Ex~. Senador Mário Covas, que, inclusive, tem mais experiência nesse assunto porque foi Prefeito de São Paulo, se
não deveríamos ter, no Senado Federal, certo cuidado e até
mesmo indagar da Prefeitura Municipal de São Paulo se a
finalidade para a quaf fOi Solicitada a permissão de emissão
de títulos está sendo, adequadamente, obedecida. Assim pensando, encaminhei à Mesa do Senado ofício, a fim de que
se perguntasse isso ao Prefeito Paulo Salim Malúf.
OSr.-ESpiridiãoAmin-Sr. Presidente, com a permissão
do nobre Colega Mário COvas, desejo escJãrecer ao Senador
Eduardo Suplicy que a Prefeitura de São Paulo já respondeu,
ofiCialmente, -à Mesa do Senado e que recebi cópia de tal
resposta protocolada no Senado Federal.

O Senado Federal aprova o empréstimo. Daí para a Ícen'te, o dinheiro, como todo recurso, seja qual for o nível de
poder- União, Estado ou Município- é por alguém fiscalizado. Mas isso não quer dizer que o Senado não devã. acompanhar, também, esse proc·esso. Apenas ·não me pâfece que
o fato de isto ser usado de forma _errada, lá adiante, possa
significar que Q Senado errou taritbém quando aprovou o empréstimo.
Como disse, o Senado não pode acompanhar o percurso
do. dinheiro de forma permanente. Mas acho perfeitamente
louvável que tenha essa preocupação, até para que se moralize
-- essa situação.

O Sr. Eduardo S"-p1icy - V. Ex• recebeu mais rapidamente do que eu!
O Sr. Esperidião Amin - Recebi lià iri3.is- de um mês
e meio. V. Ex• está passando a impressão de que a PrefeitUra
de São Paulo ficou devendo uma explicação. A explicação
já veio, e tenho cópia daquilo que o_ Senado Federal recebeu,
O Sr. Eduardo Suplicy- Agradeceria à Mesa do Sen11do
Federal se me encaminhasse a cópia, pois, salvo engano~ não
me lembro de ter recebido ainda esse ofício.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação a Matéria.
·
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a J)a.Iav-ra para
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex'

De resto, Sr. Presidente, só trouXe essa pequena contribuição. Fiz questão de fazê-Ia, e o_ Sen.ador Mauro BeneVides
pediu urgência para a matéria, parqué, sé nãO for votada
hóje, perde a possibilidade de gerar efeitos. Está-se votando
a avaliação de rotatividade de uma dívida que vence hoje.
Se for votada amanhã, não poderá ter efeito retroativo: ou
é votada hoj~ ou, simplesmente, não é votada e, portanto,
se manfém o que estava anteriormente.
Certamente, foi por isso que o Senador Mauro Benevides,
em um: ãsatmto delicado como esse, que normalmente é objeto
de muita. consideração na Comissão, pediu a urgência que,
afinal, f9i concedida ontem.
D~- forma que eu, pessoalmente, Sr. Presidente, e
essa décisão não envolve meu partido ou a opiníâo dos membros do meu partido - votarei a favor da medida.

O SR. BELLO PARGA (PFL -MA. Para encaminhar.
Sem revisão ·do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores,
foi trazida aqui, nesta d_iscussã~,_prip.cipalmerite pelo eminente
Senador Cid Sabóia ·de Carvalho, a decisão proferida pelo
O SR. MÁRIO COVAS - V. Ex' tem sempre razão.
O Senado Federal tem que tomar todos os cuidados. Seja Plenário, ao examinar um pedido de empréstimo do Governo
qual for o órgão ou a instância, Estado ou MunicípiO,_ têm do Estado do Maranhão.
Tendo sido eu o Relator da matéria ~ o autor 9o pedido
contas a prestar a quem de direito. As contas do riiunicípio
aos ernineri.tes líderes dos _parti':"!_q_s para que solicifassem Urgênsão verificadas pelos Tribunais de Contas municipais; as contas
estaduais, pelos Tribunais de Contas estaduais e certamente cia na sua tramitação, quando dessa discussão - ouvindo
as contas da União são verificadas pelo Tribunal d_~ Contas o apelo do Senador Ronan Tito e as judiciosas observações
do SenadOr Cid Sabóia de Carvalh-o, que votou favoravelda União.
mente, e do Senador Jutahy Magalhães, que não votou contraNão vejo por ·-que- o Senado Federal não se aprofunde
nO trato dessa matéria. É muito difícil, pãra esta· Casa, seguir- riamente_- , achei por bem solicitar aos mesmos lídeà~s que
o percurso de cada um desses empréstimos, até pOrque o pedissem a extinção da urgência.
Nessa ordem de idéias, Sr. Presidente, encontro-me aqui
dinheiro não vai carimbado.
para opinar sobre o item da pauta que trata de uma solicitação
A notícia se refere a isso:
"O Prefeito de São Paulo utilizOU o mesmo méto- do Governo do Estado de São Paulo.
Na análise do Banco Central que inst~ui o pedido, está
do. O Senado Federal aprovou cerca de trinta e dois
trilhões para o pagamento de dívida judiciária, mas assinalado que seja autorizado àquele Estado efetuar a emisPaulo Maluf quer usar os dezesseis trilhões desse di- são e a colocação no mercado; por meio de ofertas· públicas,
nheiro para construir novas obras."
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
- LFTP - cujos recursos, advindes de tal emissão, serão
A notícia· fica no plano das intenções. Mas, ainda que destinados ao giro de 83% de 132.099.676 LFTP, vencíveis
tivesse ocorrido, isso é o mesmo que acusar alguém que tem no primeiro semestre de 1993.
No tocante aos percentuais da rolagem, que começou
licença para vender arma~ e que vendeu uma arma para alguém
que possui licença para usá-la, pelo crime que esse alguém - com 83, passando a 88, agora já h.cí uma determina"ção do.
Goyerno de que seja permitída a rolagem até de 90%-? não
co~eteu.

-.-~;
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quero fixar-me no mérito da questão e sim naquele asg_ecto
que é a preliminar da questão: o fato de nãO- tCr transitado
pela Comissão de Assuntos EconômicoS: _
Sob e~se aspecto, reitero, acompanho ~s palavras do Senador Ronan Tito, que_ manteve sua opinüio Coritra a Urgência;
não acompanho o Senador Cid Sabóia de CarvaH~o. que, inicialmente, manifestou-se contra a urgência, m_as.. depois, reformulou essa opinião. entendendo que a Comissão de Assuntos Económicos deva examinar a questão-. Isso porque;_creio.
não prevalece o entcndiment<? _da urgêpci~, l!ma vez que estaria vencendo hoje, nesta data de 15 de junho, a totalidade
do valor solicitado pelo Governo do Estado de São Paulo.
Está aqui, bem claro, numa análise do Banco Çentral,
que dessas 132 milhões de letras, 67 milhões 82S~miíe 681
estãO- vencidas desde 15 de março de 1993.- E. a~parcnteni.ente,
isso não causou mai6res empecilhos _ao Governo·_ do Estado
de São Paulo. E que. tla data dC -hoje - para isso é que
foi pedida a urgência - vencem apenas 64 milhões, 273 mil
e 995; quantidade infc.:rior à que foi vencida cm 15 de março.
Entendo, assim, que a matéria deva ser examinada pela
Comissão de Assuntos Econômicos, razão pela gual eu me
pronuncio contrariamente à sua aprovação.
Muito obrigadO~ Si-. Presidente.

O SR. PRESIDENTE -(Chagas-ROdrigues)
a matéria.
-- -

Em v9taÇão
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públicos. de contenção do déficit públicO, de contençãO d8
cl_ívida pública interna e exte:r:n.a, penso que- C muito fiais
gr_avê·o Senado aprOvar uma matéria desse tipo contra a ConsM
tituição, do_ que o Estado de Sãç Paulo perder a sua data
de hoje para rolar a sua dívida.
Então, eu, se for chamado a votar essa matéria, votarei
contra, porque é inconstitucional. O Estado tem que adequàr
as suas pretensões à norma maior do nosso País que é a Carta
Magna. Não podemos, aqui, no Senado Federal, estar superando a Carta Magna, superando a Constituição, aprovando
~até rias que são claramente_, expressamente inconstitucionais
e que aferem da maneira como essa matéria afere a Constituição.
É mais grave votarmoS a matéria cOntra a CoilstltuiÇão,
neste momento, inclusive, relativamente ao próprio- Estado
de São Paulo, pos~o que o Ministro" da Fazenda é um Senador
de São Paulo. Penso que seria uma demo-nstração lamentável
de frouxidão das rÍOssas decisões, da nossa disposição de ajuM
dar o Gpverno, nd _s~ntido de conter o déficit públíco, e eln
conseqüência de baíxar a inflação, aprovar uma matéria desse
tipo. caracteriZada_l!lente incoii_stitucional. O Senado estaria
-dando uma demonstração lamentável, neste momento em que
Q País todo clama por um·a contenÇão do déficit público, repito,por uma contenção da inflação, aprovar uma matéria. a meu
:yer, claramente--inconstitucional.
·
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
a matéria.
O Sr. NelsOn Carneiro......:. -Sr. PreSi-de~te, peço a·pal;~ra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. PREsiDENTE (Chaga; Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex'
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RÓ. Parai!ncãmlnhar.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encaSem revisão :do orador.) -Sr. Presidente, Srs.. Senadores, "minhar. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senaobservando os documentos que instruem esse projeto, verifico
dores, minha intervenção será breve.
que, em sua manifestação, o atual Presidente do Banco CenO que está me surpreendendo é não se ver nesse caso
tral deixa absolutamente claro- c aqui reside a mirlhã. -preocuuma urgência. Se a- solução deve ser dada até o dia de hoje,
pação, face às recentes notícias publicadas pela _imprensa,
o projeto, ~ioda que tenha todos os defeitos, é urgente. E,
relativamente ao comportamento do Senado Federal em maté- -pois, da própria natureza do projeto a urgência. Podemos
rias desse tipo - que a pretensão do Govei-no do Estado
discuti-lo, votandu a favor ou contra, mas negar que ele é
de São Paulo, materializada nesse projeto, _confli~a com· a· urgente seria desconhecer o que é urgência. Se o prazo termina
Emenda Constitucional n~ 3:
hoje, o projeto é, necessariamente, urgente.
Há poucos minutoS, procurei me informar com o nObreEsta é a observação que .eu gostaria de fazer, já que
Senador Mauro Benevides a respeito de como essa questão
tenho presenciado aqui um debate acerca da urgência ou não
estaria superada. S. Ex• me disse que o Senado Federal adotaM
do projeto. A .medida pode ser boa ou má, justa ou injuSta,·
ria o mesmo comportamento que adotou em relação ao Estado
constitucional ou não, mas urgente é. Amanhã o projeto já
do Rio Grande do Sul.
não mais terá razão de ser.
Penso que o Senado Federal precisa superar o fato de
Daí a minha intervenção, Sr-. Presidente.
que o Banco Central. queiramos o:u ·não, considera ~ pedido
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ern:votação..
do Estado de São Paulo conflitante corri a Emenda ConstituM
o Projeto de Resolução n' 47, de 1993. _
. ,
cional no 3. Mesmo que consideremos que o Senado Federal
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ·
tem competência -para emitir o s~u juí:w, o seu parecer e
sentados. (Pausa.)
a sua decisão, oferecendo à matéria uma interpretação próM
Aprovado.
_
_
pria, esse fato não ultrapassa a inconstitucion,alidade da matéM
À Comissão ~ifetorã. p3ra redação final.
ria. Essa matéria pode inclusive ser questionada perante o
Supremo Tribunal Federal, porque não podemos legi5lar conM
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA)- Sr.
tra a Constituição.
_Presidente, peço a V. Ex~ que faça constar em ata o meu
O que estou pretendendo deixar claro, neste momento,
voto contrário.
é- que me-parece-ser da-maiot ünpottândá;-que -esta-·casa
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- Sr. Presidente,
atenda aos apelos que aqui foram formulados anteriormente
peço a V. EX~ que faça constar em ata o meu voto contrário.
por eminentes Senadores, no sentido de que se retire o regime
OSR. ODACIRSOARES(PFL-RO)-Sr. Presidente,
de urgên.cia. Neste momento cm que o GOVerno Federal acaba
peço a V. Ex• que faça constar em ata o meu voto contrário.
de anunciar um programa austero de contenção- do:!:i: gastos
Odacfr Soares··.:_· Sr. Presidente, ·p~ço a pa.la~rã
para encaminhar a votação.
O

sr;
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O SR. BELLO i'ARGA (PFL- MA) -,Sr. Presidente.
con~tar em ata m-eUvOtO Contrário.
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Título
Data-Base
Colocação
Vencimento
·. 15-6-98
521825
15-6-93
15-6-93
O SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex··s seYlll- forma de COlocação: atfãvéST ~e ()fertaS- 'públicas,
rão atendidos. na forma rcgim~ntal.
nos termos da Resoluçãon~565, de :2.0-9-79, do_Ran_co Central
do Brasil;
·
· ··-·Sohre a mesa. parecer que ~crá lido pelo Sr. I·' Secretário.
É lido o seguinte
IX -autorização leg1sliitiva: Lei n' 5.684, de 28-5-87; Decreto n• 29.526, de 18-1-89; Decreto n' 30.261, de 16-8-89
e Resolução do Senado Federaln• 61, de_30-12-91. .
I'ARECER N• J76, DE 1993
-- --Att. 3\' Revogam;.se as disposições contidas na Resolu:_
(Da Comissão Diretora)
ção n~ 5, de 1993, do Senado Federal, referentes à presente
Redação final do Projeto de Resolução n~ 47, de
emissão.
1993.
Art. 4~ Esta resolução entra--~~- V~go_t rtà--data de sua
publieação.
· ·
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Pr_()jeto
de Resolução n" 47, de _1993, que autori:za o GoverõO do
•. - ó'sR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discusEstado de São Paulo a emitir a colocar· no mercado, através
são OParecer. (Pausa.)
de ofert.as públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão._
de São Paulo -~LFT_P, destinadas ao giro _de 90% das
Em votação.
64.273.995 LFfP, vencívds em 15 de fullho de 1993.
OS Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de junho de 1993.
sentados. (Pausa.)
- Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dia§, Rel~t_or Aprovado.
Lucídio Portella - Lavoisier Maia.
Aprovada a redaçã_o final, o_ projeto· val à promulgação.
ANEXO AO PARECER N' 176,DE 1993
O SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 2:
Redação final do Projeto de Resolução n" 47, de
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 44, DE 1993
1993.
(Em regime de urg"ência,-nos tennos do
art. 336, c,_ do Regimen~_? Interno.)
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi.:
Díscussão,
em turno único, do Projeto de Resoludente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno.
ção n<? 44, de 1993 (apresentado pela Comissão de Aspromulgo a seguinte
suntos Econômicos, .c9JI].o conclusão de seu Parecer
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
n~ 166, de 1993), que dispÕe, Com base no art. 52,
Autoriza o Governo do Estado de s-ão Paulo a emitir
incisos V e VII, da Constituição Federal, sobre as opee colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
rações de financiamento- ·externo cnm recursos orçaFinanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo mentários da União. (Dependendo de parecer sobre
LFTI', destinadas ao giro de 90% das 64.273.995 LFTI',
_as Emendas de Plenário.)
vencíveis em 15 de junho de 1993.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões or9,iO Senado Federal resolve:
nári3.s, a fini. de receber emendas, nos- tenil.OS do ãrt: ·235,
Art. P É o Governo do Estado de São Paulo autori- - II, f, do Regimento Interno. _. _- . _
. -.
zado, nos termos dos artigos 6<? e 79 da Resoiução n" 36, de
À proposição fOram apreSertfaâas se·is--etnendas nos ter1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado,
mos do art. 140, a, do Regimento In_temo, design()_ o nobre
através de ofertas públicas, Letras Finan.cefraS do Tesouro
Senador Bsperidião Am.in para proferir o parecer sobre as
do Estado de São Paulo - LFfP.
. .
emendas de Plenário, em substituição à_Coroiss_ão de Assuntos
Parágrafo úiiico. A emissão de que trata eSte artigo destiEêonômicos.
na-se ao giro de 90% (noventa por cento) .das 64.273.995
O SR. ESPERIOIÃO AMIN (PDS - SC. Para proferir
LFTP com vencimento em 15 de junho de 1993.
pa-recer. Sem revisão do ora,dor.)- Sr. Presidente, Srs. SenaArt. 2o A emissão das _Letras Financeiras do Tesouro
dores, apenas para rememorar, esse assuntO estava em· discusdo Estado de São Paulo - LFTP, obserVãiá as seguintes
são, ontem.
-·condições:
_
- -_
Sobre essa matéria, um elenco muito pesado de preocuI -quantidade: a ser definida na d-ata de resgate dos
pações paira, posto que todas as exportações fomentaP._as pelo
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 10% (dez
Governo, exportações de bem de capital, de bem de consumo
·
por cento);
durável e de serviços estão sustadas desde o dia 11 de maio,
II- modalidade: nominativo-transferível;
em função da revogação do ato normatiVo que' presidia o
III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras dos
funcionamento do Comit.ê de Financíamento-de Exportações.
Tesouro Nacional (mestpa taxa referencial);
A matéria foi amplamente discutida na Comissãõ de AsIV- prazo: até 1.825 (um mil, oitocentós_e vinte e ciilco)
suntos EconómicoS, num prazo rápido, exíguo, apenas por
dias;
comparação, no mesmo dia em que dava entrada na ComissãoV- valor nominal: Cr$1 ,00;
de Assuntos Económicos, 17 de maio, o. pedido do Estado
VI -características dos títulos a serem substituídos:
de São Paulo, que foi objeto desta Resolução, e cuja tta~l~
Vencimento
Quantidade
Título
tação mer:eceu do Senador Cid Sabc?ia de Carvalho a inqui15-6,93
64.273.995
521825
- nação de desídia no seu fluxo, dava entrad·a na CO:i:ilissão
de Assuntos Éconômicos esse complicadíssimo assunto. Ainda
VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos a
no mês de·maio,_ essa Comissão, por unaillrilidade, desincumserem emitidos:
peço a V. Ex·' que faça
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biaMse da sua tarefa e dava a esse complicado e grave problema
um projeto de resolução como aprovado.
__
Com esse registro, passo a a-nalisar tão-somente .as 6
emendas e a oferec_er, como parte do meu relatório, uma
indicação à Mesa.
Portanto, Sr. Presidente, a minha fala aqui, a 'título de
parecer de plenário, divide~Se em duas-pa-rtes: as IDÜ'!hasobservaçóe·s sobre as seis eineridas e o oferecimento de uma indicação integrando o relatório.
Retorna a e_sta Comissão o Projeto de Resolução n~ 44,
de 1993, que estabelece normas regulamentando as operações
de_ fiilanciarnento externo realizadas_ com recursos orçan:rentários -aã -Uitião, com base no art. 52, incisos V e VII da
ConstituiÇão Feder_al; a fim de _que se proceda ao exame das
Emendas ndil 1, 2, 3 e 6 do Senador Bello Parga; de n~ 4,
do Senador Jarbas Passarinho, e de on 5, do Senadoi Ney
Maranhão.
-
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4. Pot intermédio da Emenda no 4, o Senador Jarbas
Passarinho apresenta nova redação para o inci:so I do art.
6~ do Projeto de Resolução, na forma seguinte:
"Art. 6~ç~·~··•·····•··;~.ú~ ... ~ .•. :it.-..·•.....
I - de_o tomador e_o garantidor não estarem inadimplentes com a República Federativa do Brasil ou
com· qualquer de suas entidades controladas, de direito
público ou privado."
E a Emenda Pfopiiamen-te dita ádíta:
u

....

M ....

"ressalvados os casos ém que houver renegociação
das dívidas diretamente pela União ou através de Organismos Internacionais."
Restringe-se a Emenda a adicionar ao t~xto or_igillal do _
inciso- I do art. 6" ressalva para hipótese de renegociação da
divida diretamente pela União ou por meio âe Organisnlos
Internacionais.
1. A Emenda n9 1, proposta pelo ilustre Senador Bello
No mesmo sentido, o Senador Ney Maranhão apresenta
Parga, propondo nova -redação para a Ementa, vazada.nos
a Emenda de n!> 05, peJa qual suprime~ expressão "'ou priva~
termos a seguir:
do" do texto do inciso I do art. 6" do Projeto de Resolução.
O exame de justificação de cada uma das Emendas de
"Autoriza o Poder Executivo a realizar operações
n~ 4e_5 mostra. que seus,autoresestão igu_almente preocupados
de financianienfo eXterno 'COm recursos -orçamenlários
com o fato de que a inclusão, no texto original do inciso
da União, nos limites_ e conC.:;tões que· espe·ciflca, e
I do art. 6!> do Pfojeto de Resolução, das- '"'entidades centro~
dá outras providências.''
ladas de direito privado" venha a ·inviabilizar a negociaçã9
Tem por objetivo autorizar de manCini expreSSià'S'opcta~
de créditos novos com parceiros tradicionais âo Brasil, que
ções de crédito externo. Argumenti o ilustre SenaQor que
se encontrem em estágios variados_ de renegociação de suas
a autorização está serido dada de. forma imPlícita, sUbentenw díVíc_:l_as comerciais_ com o Sindicato de Bancos e com o Clube
elida.
de Paris, em face das regras rígidas impOstas por essa-sentida~
Ora, a Ementa, ao enuncíar que a Resolução dispõe sobre
des aos procedimentos de renegociação. O que difereflcia uma
as operações de financiamento externo com: base no art. 52,
Emenda da outra é o mecanismo adotado pelos autores para
incisos V e VII, já autoriza de forma explícita essas Oper-ações,
retificat o teX:tó do inciso, de forma a (inpedir qUe se Configure ,
não_sendo, portanto, necessária uma modifíca_çã9 n~ Eme_nta.
a hipótese de inviabilização das negociações de créditos novos
Além do mais, essa não é uma lei autorizatiVa do Senado
supramenCioiladã. Embora a adoção de qualquer uma das
para o Poder Executivo realizar opera-ções: de c~édíto; e sim,
Emendas exclua _a possibilidade de_ que se prejudiquem as
urna Resolução que regulamenta e tra:ça os princípios gerais __ negociaç<;)es de créditos novps, somos de parecer que a Emen~
que vão nortear as operações de crédito tipificadas.-da de n" 4 seja mais adequada que a de n~ 5. _Tal ocorre
Portanto, considero, respeitado o seu objetivo, preju~ porque, em se conservando a expressão "ou privado", com
dicada a Emenda n~ 1, do Senador Bello Parga.
a ressalva constante_ da Emend3: de n~ 4, evita~se qualquer
2. A Emenda nt? 2 modifica o caput do art. 1~ para:
prejuízo para a negociação de créditos novos, na -eventuã.~
"Fica o Poder Executivo autorizado a reali_z<jlr ope- lidade de que o parceiro comercial do Brasil, ainda que inadimplente com o País ou com quaisquer de suas entidades con{fo~
rações de financiamento externo_ ~orn recu.rsos ·orçaladas, de direito público óu privado, se encontre com processo
mentários da União.,-, --de renegociação de suas dívidas comerciais oonsolidado, ao
A mudança tem por base a mesma argumentação apresen~
mesmo tempo em que se mantém o impedimento pretendido
tada para a Emenda n~ 1.
pelo inciso I do art. 6~ para o caso em que o devedor inadimA_contece_, no entanto, que o inciso V, do éirt. ·52 dã- plente não se interesse pela renegociação de seus débitos.
Córistituição, diz que compete- pfivi!Iívaniente-ao-·senado:
Acatamos, assim, a Emenda de n~ 4, substituindo o termo
''houver" por "esteja consolidada", não acatando, em conse"V- autorizar operações externas de natureza fí~
qüência, a de_n9 S.
nanceira, de interesse da União, dos Esta~osLçl_o Ois~
trito Federal, dos Territ6ríOS ·e- dos Municípios."
5~ -A Emenda d~ n~ 6, do Senador Bello Parga, suprime . -~ .
.
Com a modificaÇão proposta, apenas o Poder Executl-Yo_;_ -o art. 16 da Resolução n• 44 ..··
Coricordã.mo~- Com o ponfo de Vista do-áutOJ: da ETilenda.
que acreditamos seja o Federal, ficaria autorizado a realizar
Ao autorizar- o Poder Executivo a atuar como órgão exeoperações de financiamento externo, o que não é o objetivo
cutor das operações de finaneianiento externo, determinar
pretendido pela Resolução, que, como já foi explicado na
que o Poder Exe_cutivo estabeleça as condições para a concesEnierida n~ 1, se propõe a regulamentar as operações de finansão de estímplos à exportação e ao determinar, ainda, que
ciamento externo de uma forma geral.
Fica, portanto, pela razão anterior, prejudicada essa o Poder Exe_cutivo deverá remeter trimestralmente informações sobre a posição dos financiamentos, a_ a vocação pãssa
emenda ..
3. , ,A Emenda n~' 3 é um complemiilto da Emenda n<? --a se constituir em Uma intromissão nas atribuições delegadas.
Além do mais, o Senado Federal não perde a sua prerro2. Fi~ando igualmente prejudicada, porque complementaria
gativa de examinar qualquer operação que assim o desejar,-a Emenda n~ 2.
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após a análise dos relatórios trimestrais que ó Poder Executivo
terá que remeter a esta Casa.

O Sr. Ronan Tito- Se.rtador Esperidião Amin, eSse_aJ
é o art. 13?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Este é o arf. 16, de autoria
de V. ExJ, inclusive. É o que fala da avocação.
Acatamos, portanto, a Emenda de n" 6.
Concluindo, o nosso Parecer é-pela aprovação das Emen-

·ctas de noS _04 e 06, rejeitadas as de nçs 01, 02, 03 e.05 . .
Esse é o relatório, Sr. Presidente, ao qual eu adito, na
hipótese de aprovação do J?rojeto de Resolução com as emendas aqui tratadas, o teor da indicaçã_o cuja leitura farei depois
da deliberação em torno da Resolução. Não cabe apresentar
o acessório quando o principal se encontra para discussão
e votação.
'
É portanto, Sr. Presidente, o termo do meu parecer.

O Sr. Ronan Tito - Peço a palavra para uma queStão
de ordem, Sr. Presídente.
O SR- PRESIPEN'I'E (Chagas Rodrigues) -Tem V.
palavra.

~a

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador) -$:r. ~PieSideitte, ê:ste
RelatóriO, como pode atestar o_ Senador Esperidião Amln-,
autor do mesmo, teve umas três versões. Pedi destaque para
a supressão de determinado artigo que, na versão em que
tenho em mãos, é o de-número 13. Todavia, pa versáõ final
do ReJatóiió esse artigo não é o de número 13. Por isSo,
pergunto ao Senador Esperidião Amin se o artigo que se
segue é o de _número 13: O Poder_ E~ec}lti~ç, ~stabel~!~~!á
condiçõ_es para a concessão de estímulos à _eJj.:portação de benS
e serviços nacionais de que trata esta Resolução ...
O Sr. Esperidião Amin- Este é _o de número 13.
O SR. RONAN TITO- EntãO, Sr. Presidente, confirmo
o meu pedido de destaque para rejeição do art. --13. Quando
puder encaminhar a discussão da matéria, pedirei a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas J3.odrigues)- V. Ex• pede
votação em separado?
- O SR. RONAN TITO -Sim, votação em separado para
rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Parecer
conclui, favoravelmente, às Emendas de n~ 4 e -6, com uma
observação quanto à redação da Emenda n9 4 e pela rejeiçãO
das Emendas n9s 1, 2, 3 e 5.
Completada a instrução da matéria, paSsa-se à discussãO
do Projeto e das Emendas, em turno único_. -O SR. RONAN TITO --Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
a palavra
·
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a sua urgência, estávamos, verdadeiramente, com urna espada
de Dâmocles sobre a nossa cabeça, porque represara, naquele
moménto, com a mensagem do Presidente da República, todas
as exportações que necessitassem de financiamento. Julgava
mesmo ser uma obra sobre-humana disc_utir ~votar ess.e ~rojeto, digamos, em 10? 15 sessOes.
.
. . . ..
No.entanto, o Senador Esperidião Amin fez- urntfãbalho
muito técnico e polificamepte perfeito? sobre o qual, quero
tecer encómios.
_
_
_ _
~Entretanto, peço destaque para a votação do art. 13 desta
Resolução, o qual passo a ler:
"Art. 13.:..... O Poder ExecutivO estabelece-rá as
condições para a concessão de estímulos à e~ortação
de bens e serviços nacionàís de que trata esta Resolução
e: expedirá as instruções que- se fiierCm neCeSsárias a
-- ' ·sua execução."
o

No Íneu entendimento, cabe ao CàDgresso Nacional autorizar ou não o Poder Executivo a criar estímulos. No meu
entendimento, quem pode criar o fundo para o frnandãm€mtodas exportações é o Congresso Nacional, através do Orçamento_.
Se suprimirmos o art. 13 da Resolução, avalio que ela
fica perfeita, cria todas ~s condições, e não vamos incorrer
num erro de outorgar ao Poder EXecutivo aquilo que, no
meu entendimento, é indelegável.
"art. 68- ........ ·····--·-"·-...~;.;.:.-·--···----·- ··-§ 19- Não serão objeto de delegação os atos de

competência exclusiva do Congresso Nacional, os de
competência privatiVa da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal, a matéria reservãaa à lei complementar, nem a legislação sobre: ... "
Se -observarmos o art. 49, que cita as atribuições do Congresso Nacional, ve~emos que é da competência exclusiva do
Corigress<i- Nacional autorizar o Presidente da República a
criar estímulos etc._..
_
__ ____ _ _ __ ·A partir daf, essa autorização ·só poderia ser dada pelo
Congresso Nacional. Penso que o Presidente da República,
até hoje, prescindiu dessa autorização do Congresso Na~onal
e tem dado os estímulos a seu talante.
O Sr. Esperidião Amin - Permite-me -v. EX'-um aparte?
O SR. RONAN TITO- Pois não.
O Sr. E!!~Jeridião Amin- Não sei se é da minha incumbência, mas gostaria de esclarecer o ~eguinte: primeiro, vamos
-votar o projeto de resolução; depois, teremos apreciação das
emend~s e, finalmente, dos destaques. Por essa ra:zão, não
quero discutir ãgora o dest~que que justificadamente V. EX"
está_ a apresentar. Mas desejo apenas esclarecer por analogia:
se aprovarmos esta ou qualquer- outra resoluÇão,- estaremos
abordando apenas as operações externas. Tudo que é dinheiro
público, constante do Orçamento da União que for usa~o
nas operações internas, que são as de equalização de juros
e constituem a grande maioria, será objeto de regulamentação
por decreto e portaria, porque o Congresso Nacional, mediante a Lei n9 8.187, aprovada no dia l9 de junho d~ 1991,
já autOrizoU. Essa lei ainda está em VÍj;!;Or.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para discutir. Sem
revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, quero elogiar o trabalho feito pelo Relator. Trata-se
de um assunto muito complexo, porque abriga nesse "guardaO SR. RONAN TITO - Perfeito. Aí é que está a nossa
chuva" que pretende ser essa Resolução, desde exporta-ções
divergência, pois o Congresso Nacional já autorizou, e, no
de bens de consumo, bens duráveis até de servi-ços.
meu entendimento, em se tratando de competência do ConQuando tal projeto chegou à Comissão ele Assuntos Económicos, há poucos dias, senti que, dada a sua premência; --gresso Nacional, não cabe ao Senado reiterar.
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Entendo que não há prejUízo; apenas não é const!tu~
cional. O que constitui competência privativa do Congresso
Nacional é indelegável. Esse é o meu entendimento.
· V. Ex• prova que-sobeja, e, corno se_ diz em latim, quod
abundat, non nocet. Eu apenas queria o clperfeiço4Tnçjlto do
lado constitucional, mas repito que o iegU1alnelito está muito
bom.
-, ~
Gostaria de deixar registrado nos -Anais, para pOssívei
estudo d~ hermenêutica, aquela discussão que travaipOS na
COmisSão de Assuntos Econômicos, pois a -qúestão-e da maior
importância.
'
É óbvio que qualquer lei entra em vigor a-pós-sua publicação. Todavia, na Comissao de Assuntos Económicos hóuve
interpretações de que iligl}._~as matéti~s já haviãm sido apro~
vadas e deveriam à luz dessa resoluç_ão vír ao cOngresso Nacio~_
nal ou ao Senado Federal para o seu eStudo. A lei !:).ãO pode,
em nenhum momento, retroagir para preJtidícar. E qualquer
um dos lados que se mOdifique pode se sentir prejudicado.
o Sr. Odacir soares .....:__permite v.~Ex~ u~ ~Part~?· - .
O SR- RONAN TITÓ- Ouço-v: Ex• com prazer.
O Sr. Odacir Soares_~,Senador.RonanJito,_ eu pretendia
discutir essa: matéria, màs V~ Ex~ está é:!bo_rd::m_do alguns pontos
que coincidem com os que eu abordaria no meu encaminba~
menta. Uma matéria dessa importãnci_a ocpm §l_CO~plexid~d_e~
jurídico~constitucional_ deveri~ pa~sar !arilbé_m pele~: O~missão
de Constituição, Justiça e Cidadania ~_o ~enado Federal.
O SR- RONAN TITO- Ela passou e, lá, foi muito deba·
O Sr. Odacir Soares- A informação que tive é.que
não teria passado na Colnissão de Consti"tiiição, Justiça e Cid a~
dania.
tida.

.

.

O SR- RONAN TITO-:-: Passou e te~e Wl1~deb.ate muito
prolongado. Tivemos trés ou quatro- ve_i$ôes. desse_ relatórjo,
e o Relator foi o Senador Esperidfão Amin. Lá; d~batemos
muito sobre o assunto. Apenas depois ae ·apiõvada na COmis~
são, fui ãlertado para o art. 13. Um assessor .chamou~me a
atenção para o fato, que não pfejudica a resolução._ ·Seria
apenas um cuidado para que não ficasse uni artigo inc(?nstitucional; uma delegação de poderes que só b~Congresso NacioiiaJ
poderia dar.
O ·sr. Odacir Soares- Vou che_gar ~o art~ 13, abordado
por V. Ex~ Porém, referir~me~ei primeiro-'-ã-6 art.'l", esjJCcifica~
mente, ne~ta expres~ão ao privado." O Senado Federal não
teria competência para chegar a regulamentar esse tipo de
operação vinculado ao setor privado. P_or isso, _esse _ártigo
seria inconstitucional. O segundo aspecto está no art. 3"; Inciso
II que diz:
.·'.'Quando uma operação individual, no que se refere ao seu desembolso anual, ultrapassar 15% do valor
da dotação orçamentária destinada a financiamentos
de exportação, essa operação -s-erá Su l;>metida à delibe~
raçãb do Senado Federal."
EntendO que essa competência do Senado é plena, não
tem limite nem pai"a mais nem para menos.
O SR. RONAN TITO- Mas, nesse caso, pôr se tratar._.
O Sr.-Odacir Soares- Mas é constitucional: uma resolu-_
ção não podé fu:nitar a~ norma Constitucional. A nossa competência é plena para todas as operações. Não sei até que ponto
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a resolução teria pOder de limitar a·norrlià cOnstitiicTOllalrelati~
vamente à competência do Senado Federal.
O SR- RONAN TITO - Diz o .item VII do art. 52. d-.-Constituição Federai:
"Art: 52: Compete 'Privativamente ao SeriadO
Federal:
..................... ' .. ----· ·---·- .. :-; ...,..,.. ~-. -~~ :....·. ~---~~-:-:-~-...--...
VII ----:_QiSpor sobre _limiteS globaís e·coOdíções para operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do DistritO Federal e dos Municípios.
de suas autarquias e demaís entidades controladas pelo
Poder Públi~ Federa_l;''
A palavra "dispor" não precisa referir~se a caso a caso.
Pode-se, através de resolução ou de lei, estabelecer os limites.
Essa discussão também se fez na comissão. Aliás, quero
corrigir uma respoStã. qUe dei a V. Er, porque equlvoquei~me.
V.Ex~ disse que esSa·r-esolução deveria ter passado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadariia.
Üdacir Soares- Exatarnente.

o-s·r.

.eu

O SR- RONAN TITO- E
lhe disse que havia passado
·pela_C()missão de Constituição, JustiÇa e Cidadania, mas não
passou.
-o Sr. Odacir Soares- Passou pela ComissãO de Assuntos
Ecoriômicos.
O SR- RONAN TITO - Exatamente. O assunto foi amplamente discutido pela Comissão de Assuntos Económicos,
da qual são membros brilhantes advogados como o Senador
Cid Sabóia de Ca-rvál~lO, que nos ilustrou com seus-conhecimentos jurídicos, pa:ra que não caíssemos em erro, seja ferindo
a Constituição ou à leí.
Continuo ouvindo V. Ex~
O Si-. Odacir Soares - Preliminarmente, confirmo: a
matéiia não passou pela Comissão de. Constituição, Justiça
e Cidadania?
O SR- RONAN TITO -Não.
O Sr. Odacir Soares - Essa matéria - V. EX' há de
convir comigo- é. tppíto complexa do poiito de vista jurídicoconstftucioiial. Portanto, -repitO...::::... deveria passar pela Co~
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. Enquanto a
Corislítli.içãó refere~Se a limites globais, o inciso II, que trata
de operação individual, diz:
''Quando uma operação individual, no que se refe~
re ao seu des_embolso anual, ultrapassar 15% do valor
da dotação orçamentária:- desfüiãda a finariciãinentos
de exportação, essa operação será submetida à deliberação do S_enado Federal".
·
Entendo que essa limitação fere a Constituição, segundo·
a qual a nossa competência é ampla, engloba todo tipo de
operação.
O SR- RONAN TITO - Sim, mas quem pode o mais
pode o menos.

~O Sr. Odacir SÔ_~es- A-meu ver, ~ão podemos limitar
a norma que é ampla. Por último,. gostaria _de comentar Oart. 13_
O Sr. Esperidião Amin - Senador Ronan Tito, com a
anuência do Senador Odacir Soares, V. Ex" me permite. um
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aparte, apenas para que não prospere uma dúvida que V.
_Ex• vai perceber que é inconsi_stente7

O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex•, Senador Espcridião
Arnin.
O Sr. Esperidião Amin- Estamos dispü"ndo, pela Resolude todas as operações, apenas dando tratamento diferenciado para evitar concentração. Essa foi a dé:Clsão da Comissão
de Assuntos Econômicos, ou seja,__ qua:rtdo houver-'o risco
de uma com~entração de recursos_ orçamentáriOS numa úrticã
operação, o assunto passa à tramitar ct'e 'rnaríeírà difÚenciada,
de acordo com a nossa disposição, cumprindo, portanto, preção~

ceito _constitucional.

O Sr. Odacir Soares :-:: P_ermita-me co;ntinuar, Senador
Ronan Tito?
O SR. RONAN TITO- Pois não.
O Sr. Odacir Soares- Respondendo ao nobre SenadorEsperidião Amin, o fato é que excluímos. da apreciação do
Senado as operações cujo desembolso anual não .ultrapassar
15%. Contudo, ente_ndo que a competência-ao Senado é para
todas as operações. Estamos limitando essa CÇ~mp_etência, esta-- mos reduzindo-a.
O SR. RONAN TITO -Desculpe-me, Senador Odacir
Soares, não a estamos limitando ou reduzirido, mas delegando-a - e podemos fazê-lo - ao Exe_ÇlJ.t.i~O Pai3-eXecutaressas operações; somente as que excederem aquele pei'i:entual
é que devem vir ao SeTI:ado Fed~ral, por serem quase sempre
operações que envolvam um risco maior.--Trata-se de uma questão até operacional. Devemos ter
mais de 500 pedidos mensais de finanCiamentos de exportação.
A Co_missão de Assuntos Económicos não faria outra coisa.
Portanto, resolvemos delegar, através dessa resolução,
limitando essa delegação para aqueles grandes projetas, que,
quase sempre, têm uma carga maior de responsabilidade. Por
isso mesmo, o Senado deverá, na sua Comissão de Assuntos
··
Económicos apreciai essa questão". O Sr. _Odacir Soares- Não discordo de V. Ex~ quanto
à sensatez da decisão daComísSao de Assuntos Econômicos,
mas penso que uma resolução não pode estabelecer essa redução de competência. Na realidade, a redução de competência
exclui da apreciação de cada proj~to desse tipo um Senador
que, amanhã, desejar apreciá-lo. A medida em que os projetas, cujo desembolso anual for infer:ior _a 15%, não forem
apreciados pelo Senado, estaremOs reduz;i,n_do -queiramos·
ou não - a competência de eminentes colegas nossos. se
V. Ex• permitir~-=--gostaria de continuar".

O SR. RONAN TITO -Pois não.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ tocou na questão do art.
13 e pediu destaque para votação em separado para rejeição.
Estou plenamente de acordo com V. Ex~ n--meufaciocfnio
é sim pies e está na esteira do raciocínio de V. Ex•: si a matéria
é da competência do Senado Federal; ela é indelegável, não
poderíamos delegá-la ao Poder Executivo. Se ela não é da
competência do Senado Federal; não pode ser ti-atada em
projeto de resolução, dev~ria ser tratada em projeto de lei
encaminhado pelo Executivo. Erii conseq""t."-êllcla, as coilsiderações que V. Ex~ aqui produziu são perfeitamente procedentes. Eu iriã levantar essa __questão, mas excluo-me dessa
iniciativa na medida em que V. Ex• já-- o fez. Eram esSas
as ·considerações que gostaria de _fazer. De® Pe _fazer o enca-
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minhamentÕ por ]á ter consignado o meu pensamento neste
aparte 9ue V. Ex~ tão gentilmente me concedeu.
O SR. RONAN TITO- AgradeÇo ao-aparte de V. Ex•,
que--enriqueceu muito a elucidação que eu pretendia fâzer.
O Sr. Bello Parga- Permita~me V. -Ex~ um apã.rte?
O SR. RONAN TITO -,.- Concedo o aparte a V_ Ex•,
com prazer.
·
· -- · · ·
O Sr. BeJlo Parga-_Nobre Senador, acredito que a tese
expendida pelo Senador Odacir Soares não calhe bem nesse
caso. Estabelecendo esses lilll:ites, não só__gl.C?ba!s mas também
individuais, de. operações, o substitutivO atende ao mandamento constitucional do inciso VII do art. 52 da. Çõi:istituição
Fe_deral: " ... dispor sobre limites globais e condições.~-·". Qb- _viamente, os limites_indivíduais estão abrangidos pelas-''condiçõ_~S- pãra as operações ... " se realizareitJ.

O SR. RONAN TITO -Agradeço o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, para encerrar o meu· pfOnuOciamênto,
gostaria de deixar registrado nos Anais um assunto que abordei en passant.
Trata-se da questão de não permitir que a aprovição
dessa emenda prejudique os negócios já feitos:
''É preciso, contudo, deixã.r bem claro que as ope. rações que estão sendo negociadas à luz dos diplomas
legais em vigor não podem ficar pendentes de decisão
final em razão da falta de uma Resolução do Senado
s.obre o assunto, mesmo porque não compete ao Legislativo autorizar operações de crédito já aprovadas pelo
Executivo. Assim sendo, tais operações deverão ser
. concluídas com base nos diplomas legais que pautaram
a aprovação, resguardado o disposto no art. 12 destaresolução."
Sr. Presidente~ considero importante fazer-constar 1 de
maneira ~lara e patente, esse registro nos Anais da Casa,
jUStamente parâ qüê, ·em pendências: futuras, num estudo de
hermenêutica, possa-se recorrer ao Senado Federal e encontrar esse registro nos Anais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada
a discussão.
Sobre_ a _mesa, requerimento de destaque que será lido
pelo Sr. 1' Secretário.
:--É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 576, DE I993
Nos termos do -art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em separado do art. 13 e
seu parágrafo único, do Projeto de Resolução n 9 44, de 1993.
Sala das Sessões~ 15 de junho de 1993 . _-::- ~ooan. ~ito.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, pergunto a V.
se cabe encaminhamento do destaque?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Oportunamente, quando for votada a matéria, V. Ex~ pOderá enca·
minhar.
Agora, procederemos à votação apenas do requerimento
e não da matéria destacada.
--'
O SR. RONAN TITO- Perfeito. Agradeço a V. Ex•
Ex~
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0 Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar.
O SR. PRESIDENT.E (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Arnin, pãra e-ncaminhar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este texto,
que decorreu de prolongada discussão, na verdade, Pretende
sanar algo suscitado pelo Executivo e aceito pelo Senado.
O que o Presidente da República remeteu ao Senado Federal,
através da Mensagem n 9 186, foi um pedido virtual de orientação sobre como fazer o que já vinha sendo feito.
Entendo, portanto, que não estamos exorbitando.
.
Este texto, que não contém o teOr origirial do ÍloS-So proJeto de resolução, pois decorreu de uma recomendação do
Senador Eduardo Suplicy, amplamente debatida no âmbito
da Comissão de Assuntos Económicos, corri vistas a evita-r
concentração, complementa o nosso parecer sobre a avaliação
de custo/benefício de cada empreendimento de renegociação
de dívida.
Traz um sentido de contribuição positivá em fãce do pi-ovocado pelo Executivo, em nada ferindo a competência do
S~nado, em nada ferindo -·quero chamar a atenção principal-
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mente do Senador -RÕnan Tito- o ·ai-t. 174 da Constituição
Eed~ral, que diz:
"Art. 174- Como agente normativo e regulador
da atividade económica, óES:t~do exercerá, na forma
da lei, as funções de fi::;ç:alização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público
e indicativo· parã ·o setor privado."
-Assim sendo, por razão de coerência, ou seja, porque
esta -é uffiã-norma sã e que deveria ser incorporada pelo Executivo, que nos pede orientação, sustento a manutenção do art.
13 _e seu parágrafo único. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
a matéria destacada.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis à manutenção
do art. 13 queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É a seguinte a matéria aprovada:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rod-rlgues)-Eril votação
o requerimento.
_
_
--Os Srs. Senadores que o aprovam queirampenriafiecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à votação do projeto,
ressalvado o art. 13, matéria objeto de destaque, bem como
todas as emendas.
__
Os Srs. Senadores que o aprovam queirain CPermaó.ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado com as referidas ressalvas.
Em votação a m"até-ria destacada, art. 13-

O SR. RONAN TITO (PMDS -MG. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, serei breve, mesffio
porque toquei en passant no assunto.
"Justificativa. A fim de nãO: exorbitar os podii-es
que lhe são conferidos pelos i~cisQs V ~ Yil do art.
52 da Constituição Federal, o Senado Federal deve
restringir-se, no caso presente, a iiU.tórizaf ô POdeTExecutivo a realizar as operações de financiamen~á~Xte-mO
e a dispor sobre limites e condições para que essas
operações se realizem. A competência de co~fer_i~ atribuições ao Poder Executivo para que se desinc~mba
dessa tarefa é reservada ao Congresso Nacional,_ na
forma do que dispõe o art. 48 da Constituição Fédúal,
devendo exteriorizar-se por intermédio de lei sancionada pelo Presidente da República.
Com referência ao terna em questão, encOntri-se
em vigor a Lei n' 8.187, de 1' junho de 1981, que
autoriza a concessão de financiamento à exPortação
de bens ou serviços nacionãiS."
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. O~rigado.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.

">

Art. 13~ O Poder Executivo estabelecerá as condições
para a concessão de estímulos à exportação de bens e serviços
nacionafii"de que trata esta Resolução e expedirá as instruções
que se fizerem necessárias à sua ex~_çução.
-- ParágrafO úniCO. Na regulam~ntação de que trata este
artigo, o Poder Executivo estabelecerá os critériOS e aS coildições neCessárias pãra -eVitar a concentração de _Qnanciamentos
destinados a um úniCo toinã.dor ou garantidor externo. ou
quando essas operações beneficiarem um úniCO exportador
brasileiro de bens e serviços.
o

~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à votação, em globo, das Emendas n~ 4 e 6, com parecer
favorável.
.Qs Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
É a seguinte a matéria aProvada.
EMENDA N'4
Dê-se ao incisó I do artigo 6~, a se_guinte redação:
Art. 6• ············································'·················
I - de o tomador e o garantidor não estarem inadímplentes com a República Federativa do Brasil ou com qualquer
de suas entidades controladas, de direito público ou privado,
ressalvados os casos em que houver renegociação das dívidas
diretamente pela União ou através de Organismos Internacion-ais.
EMENDAN•6
Suprima-se o art. 16.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
n~ 1,_ 2, 3 e 5,__que receberam parecer contrário do. nobre Relator'*
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra para
um esclarecimentO .
-0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo_
a palavra a V. ExH
à votação, em globo, das Emendas

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para um esclarecimento. Sem revisãá do orador.) -Sr. Presidente. eu gostaria
de saber qual a emenda que trata do artigo que avoca para
o Seriado, a qualquer momento. qualquer operação.
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O-SR. PRESlDENTE (Chaga::; Rodrigues) -Solicito ~o
nobre Senador Espcridião Amin, Relator da matéria, a quem
concedo a palavra, que dê os esclarecimentos ao S~nador
Ronan Tito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c nobre
Senador Ronan Tito, a Emenda que versa sobre o art. 16
é a de n"' 6 c não está em votação. As que estão em votação
agora são as_ Eme_ndas n"s 1, 2~ 3 e5. que fêmpareCer contrário.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, V. Ex• colocou
em votação prímeíro as emendas com parecer cont~:"ário?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não. Pri·.
meiro as Emendas n"*sr s 4 e 6 com pare-c:er· favorável, que
foram aprovadas.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A Emenda n'' 6, quê supri·
me O art. 16, teve o meU parecer favoráv'el. _
O SR. RONAN TITO - Gos!<iiia apenas de registrar
o meu_ voto con_trário, Oll.seja, que fosse mantida essa prerrogativa de o Senado, a qualquer momento. poder avocar qualquer operação.
Isso já ocorre, rria"s faço questão de deixar expressa a
minha posição.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Fica registrado o voto de V. Ex•
O SR. RONAN TITO- Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Confinua
a votação, em globo,_da_s emendas que receberam parecer
contrário.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
a palavra, para encaminhar.
O SR. BELLO PARGA (PFL -MA. Para encaminhar.
Sein revis_ão do orador.)- Sr. Pre_sid~nt_~,~e_m primeiro lugar,
eu queria levantar uma questão apenas de forma, porque
a Emenda n" 1 trata da redação da ementa. Ac:redito que
a ementa deve ser o resumo, a essêncía çto texto Leg~l; ela
é determinada pelos elementos que constitUem o diploma legal
e não determina_.
_ _
_
Entendo, portanto, que toda. emenda sÇtbre o texto Qa
ementa, a não ser que seja iSolada, deve vir por último lugar,
caso contrário, poderá ser prejudicada. Esse seria um assunto
para exame da Mesa.
O Sr. Esperidião Amin- Senador.Bello Parga, V. Ex•
me permite um aparte?
-O SR. BELLO PARGA -l'ois não.
O Sr. Esperidião Amin - Sou obrigado a divergir de
V. Ex• Antes, porém, quero cumprimentá-lo pelo trabalho
primoroso que apresentou tanto na Comissão quarito nas
emendas que ofereceu ao_ Plenário, bem como os Sena-dores
Ronan Tito, Jarbas Passarinho e Ney Maranhão, tendo, desde
o início, concordado com o espírito deste difícil projeto de
resolução. Entendo que a ementa não pode ser a última coisa
a ser votada, porque, se aprovada, implicaria reescrever o
art. !'?.
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O SR. BELLO PARCA- Exatamente. Ela deve vjr posw
teriormente à votação dos artigos e não antes.
O Sr. Esperidião Amin ·- Não,, ela deve vir antes .. Eu
aprovo o art. 1'·' como está e depois aprovo uma ementa dissociada do art. 1'!?
O SR. BELLO PARGA -Não, absolutamente. A ementa
deve espelhar a votação anterior, no m~u fraco enteoçler,
Senador Espcridião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Não. Para o benefício da emenda, Senador Bello Parga. a ementa deve ser a. última coisa
que se escreve num projeto de lei.

O SR. BELLO PARCA a _ser Yotada.

Por issO deveria ser a última

O Sr. Esperidião Amin- Não~ mas n-ão é a l!ltima a
se corrigir, porque se a ementa é- alterada, tem-se que alterar
também todos .os ar_tigos que pela ementa sejam direta ou
indiretamente af_etados. No caso - veja V. Ex~ - , o meu
Pafecer é contrário à Emenda _n" 2 porque ele modifica o
caput do art. I".
0 SR. BELLO PARGA- Exatamente.
. O Sr. Esperidião Amin- Or;:t 1 ~amos supor que rejeitássemos a Emenda ao art. 1", teria cabimento, no final, tratar
da_ementa?

O SR. BELLO PARGA- Mas eu faço o raciocínio inverso. Se V. Ex• rejeitasse- como rejdtbú- . a eiir.eóla: estaria
prejudicada. Quando cheg~sse a vez dela, esta estaria preju-dicada.
O Sr. _Esperidi_ão Amin -

Então, não precisaria rilais

votar!
O SR. BELLO PARGA forma em que foi apresentada.

Ela estaria prejudicada na
-

O Sr. Esperidião Amin- Então, V. Ex~ estaria exCluindo
a possibilidade de apresentar, nesse caso,_ para apreciação
•
o projeto da ementa.
O SR. BELLO PARGA- Não, ela foi ápresentada, mas
tendo sido rejeitados os artigos q'ue a prec_ederam -porque
ela é a última coisa a ser redigida - , a forma como ela
foi apresentada e-staria prejudicada, no meu entender. Mas
isso é uma questão quase _que acadêmica.
O Sr. Esperidião Amin- É de lógica. O SR. BELLO PARGA- Sim, e eu já me prendo agora
à Emenda_de n9 2. Agradeço, de qualquer forma, à iluStração
que V. Ex• presta.
Para encaminhar a Emenda n~ 2, quero me reportar à
origem da matéria. Por razões políticas, o Goverhó resolveu
reexaminar a questão do financiamento dos créditos externos
coth recursOs orçamentários. Não vamos entrar na_s razões
dessa decisão. O certo é que o Ministro da Fazenda encaminhou Exposição de Motivos ao Presidente da República dizendo que carece de regulamentação o art. 52, inciso V, da Constituição, pois não deixou clara-:- _e_ntendime_nto do Ministério
.da Fazenda - a competência do Poder Executivo· para esse
mister. S. Ex~ pede que se regulamente aquele inciso constitu~
cional.
Dirigindo~se ao Senado, o Presidente da República, além
disso- equivocadamente equivocadamente, no meu enten-
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der - , pede que se fixe critérios e norma discíplinar das
operações a que se refere a Lei n? 8.187., de 19 de junho
de 1991. Não nos cab_é_, _Tio projeto de resolução, modificar
uma lei~ Ess'a lei trata dos finandamentOs internos com recur.:
sos orçamentários e não dos financíarpcntos externos: ISso
foí muito bem diferençado pelo ilustre Relator, Senador Esperidiâo Amin.
·
·
Acompanhando o raciocfnío do Ministério da. F'a~enda,
entendi que o Governo ac~ava que não esta:V:a_ aUtorizado
para isso e este foi o sentido da Emenda n"' 2: autorizar expressamente o Poder Executivo a realizar operações de finaJ!ciamento externo com recursos orçamentárioS:
No tocante à Emenda n" 3, entendo ser uma con~eqüên
cia, apeàas um ajuste do art. 1~~ qUC ·estou emendando, e
ele seria deslocado para § 1\' desse artigo.
, __
, ,
É isso que trago à consideração de rne_us ilustr~s Pares.
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§ 1\'

As operações de que trata o caput deste
artigo_serão contratadas díretamente com entidades estrangeiras de Direito P.úblico e Privado e subordinam-se_às normas _fixadas nesta Resolução ...
EMENDA W5
Suprima-se no inciso I do artigo 6'·', a seguinte expressão:
"ou Privado."
O Sr. Esperidião Ainin --Sr. Presidente, peço a palavra
p_el~ orde_~·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
a palavra, pela ordem.
O SR. ESPERÜl!ÃO AM!N (PPR - SC. !'ela ordem.
Sem r~visão do or~dor.) -Sr. PreSiderlte, como eu havia
arileaçado antes, tão logo aprovado o projeto de resolução,
quero oferecer, como indicação, este texto que já faz parte
do meu relatório, conforme registro das_ notas taquigr_áficas.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex' pode
encaminhá-lo à Mesa,. e a matéria será lida amanhii. na forma
regimental.
Ex~

O Sr. Esperidião Amin- Com o maior respCito- repito
- , porque foi um trabalho muito sério do Senador Bello
Parga, quero dizer que divirjo da linha de argumentação de
S. Ex~ pelas razões expendidas e porque não estamos afetando
.a lei, estamos suprindo uma lacuna._Na verdade - aí V.
Ex• tem toda a razão e aqui quero reproduzir a expressão.
não em tom de galhofa, mas em tom de parábola, isso é
uma parábola-, o que aconteceu é que houve um ,_disse-que~SR. ESPERIDIÃO AMIN :---Sr. Presidente, quero tordisse de que havia adultério e, diante di.sso, o que fez~ dono n~r pubhco o seguinte: o projeto de resolução que está em
da casa? Mandou o sofá para o Senado. Precisa_mDS, até para
v1as de ser aprovado responde às preocupações do Executivo.
aliviar esta Casa de pressô-es_e_stispdfas adicionais, de"volver
Quanto, porém, à regulamentação da lei, falece ao Poder
imediatamente esse divã, esse· sOfã- ã.o seu legítimo proptief:.egi,sla!ivo.
a ~ompetência para regulamentá-lo. Tal competári6~ que é o GOverno Federal, é o Poder Executivo. COmo?
t~ncm e pnvatJVa do Poder Executivo por decreto, conforme
Fazendo uma resolução que disponha sobre parâme_~-r~~ de
drspõe o art. 84, il)ciso IV, da Constituição Federal.
_
operações externas. Por isso, não se tratá de uma ãutõrização
Contudo, nada impede que o Executivo_, ao regulamentar
e essa é a razão pela qual divirjo do muito bem lançado conjuna Lei n" 8.187- porque vai ter de regulamentá-la novamente
to de emendas de V. Ex• Na verdade, V. Ex• ofereceu um
apenas pó i' Coeiêricia e c.óúvênci- . - , leve em consideração os pontos discutidos pela Comissão
raciocínio alternativo que
~e ~ss~ntos Ec~nômicos relacionados com as operações de
mento, sou obrigado a dizer que não o considero adequado.
crédrto mtern9 as exportaç6es de bens e serviços. .Requeiro, assim, sejam incluídos em correspondência que
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passá-se
à votação em globo das Emel!_das n 9~ _1, 2, 3 e 5,-que receberam deve ser encaminhada ao Senhor Presidente da República,
.
_ em resposta à Mensagem. n 9 186, esses.dois pontos, que resumi
pareceres conti'arios. - Os Srs.-Seriadores quC as aprovam queiram permanecer graças à benevolência -de V. E:rr'
Muito obrigado.
sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
_
.
· · O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
A matéria vai à Corriissão Dirctora para a redação final.
mesa, rcdação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É a seguinte a matéria rejeitada:
É lida a seguinte .
·
EMENDA N''l
PARECER N• 177, DE 1993
Dê-se à ementa a seguirffê redaçâo:
(Da Comissão Diretora)
"Autoriza o Poder Executivo a realizar opetaçõeÇ
Redação final do Projeto de Resolução 11" 44, de
de financiamento externo com recursos orçamehfários
1993.
da União, nos limites e condições_ que especifica; e
dá outr-as providências."
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nq 44, qe 1993., que dispõe, com bas_e_ no art.
EMENDAN'2
52,l~Cisos V~ VII, da Constituição Federal, sobre as ope!aDê-se a·seguinte redação ao art: 1".
ções de financiamento _externo com recürsos orçamentáiios
"ArL 1~ Fica o Poder Executivo aUtorizado a da União.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de junho -de 1993.
realizar operações de financianiento eite"rno com rec_ur- Chagas Rodrigues, Presidente --Júlio Campos, Relator
sos orçamentários da União."
- Júnia Marise, Nelson Wedekin.
ANEXO AO PARECER N• 177, DE 1993
EMENDAN•3
--- Reda~o rmal do Projeto de Resolução D~ 44, de
Introduza-se no art. 1" o parágrafo 1\', com a segúínte
1993.
redação, renumerando-se os demais:

eu-.

5466

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento lritCtno,
promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N•

, DE 1993

Dispõe, com base do art. 52, incisos V e v·u, da
Constituição Federal, sobre as operações de financia~
mento externo com recursos orçam~ô.tários da União.

O Senado Federal resolve:
_ .
Art. l'~ Subordinam-se às normas fixa:ctas nesta Resoh~-
ção, as operações ele_ financiamento ex~e_rriO realizadas com
recursos Qt"_çamcntário_s da União, _cánti:ilãdas diretainente.
com entidades estrap.geiras de direito públiCo ou privado,
§ 1~ Para os efeitos desta Resolus_ão, çompreende-se
como financiamento externo toda e qualquer opei-aÇão ·ativa
decorrente de financiaxhcnto ou empréstimo, mediante a celebração de contrato, emissão e aceite 4e -~ítulos, que represente
a concessão d~ crÇdito~_ diretamcnte pela--Un_i;io, a devedores
situados no exterior: -- -§ 29 As disposições desta Resoluçã~ !1~0 se aplicam às
operações financeiras ·cte apoio à exportação, realizadas me~
diante a concessão de créditos em moeda nacional aos exportadores brasileiros, ou mediã.nte a eq\ia1ízaÇão de taxas de juros
de financiamentos concedidos por ip.stituições do mercadq
fi:õ.ánceiro, as quais deverão ser conduZidas· pelc:i"P6di;:r EX.ecu- _
tivo, ao abrigo da legislação pertinente.
Art. 29 Os desembolsos de recursos refereptes às opera-ções de financiamento realizados em -'úni. ~ê:i<êtcíClo finaiiceT.TO
não poderão exceder o montante dos ~e~u~s orça~~ntários
previstos para aquele exercício, ressalVad~~ a~ operaç6es ã.titorizadas mediante créditos suplementares ou especiaiS; Com
finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maio-· ·ria absoluta de votos.
Art. 3~ As operações de financiàmen:m-externo ·a ·exportações brasileiras de bens e de serviços, realizadas Com ·reéõ.r~
sos orçamentários da União, oOédece~~q- à~seguinte õriéri::;
tação:
·
··
I - as condições do financiamentc;>,_-refefentes ao pêrêentual financiado, aos prazos de pagamep.to, às garantias e às
taxas de juroS, deverão ser compatíveis com as condições
usualmente praticadas no mercado intcn:iª-!:.~()nal para operações equivalentes;
II- quando uma operação individua1 1 _ no que se refere
ao seu desembolso anual, ultrapassar quirize por cento do
valor da dotação orçamentáfia destináâá. a financiamento à
exportação, esta operação será subinetida à dellberação do
Senado Federal, prestadas todas as infor-mações pertinentes;
III- As operações de fínanClil.mêYlto a eXportações.de
serviços, somente serão autorizadas quando destinadas a amparar projetas que efetivamente contribuam para a atividade
económica interna, geração--de empregos no Pãís, nível de
investimentos e modernizaçãO tecnológica Ou que possam determinar o subseqüente fornecimento de produtos nacionais
ao exterior.
Art. 4-:> As operações de fmM;ia_mento, de que trata esta
Resolução, deverão ser garantidas por:
I - quando se.tratar de entidade,<;le direito público:
a) faval do governo do país importador;
b) reembolso automático da dívida dentro do Convênio
de Crédito Recíproco- CCR;
~-c-~

c)
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outras gãrantias s_ubsidiárias.

. -rr_,._ quando se tratar de entiQades de difeito privado:·
a) carta de crédito, aval ou fiança de banco de primeira
linha;
b) reembolso automático da dívida dentro do Convênio
d~_ Crédito R~cíproco- CCR; _______ __._
c) outras garantias subsidiátias.
Art. 59 O Poder Executivo, através do Banco do Brasil
S/A. atuará como órgão executor das operações ele financiamento de que trata o art. _3~ desta Re-?olução.
Parágrafo único. As operações de financiamento exter- _
no~ .re~lizadas no ámbit() dq Programa de Financiamento de
Exportação de Máquinas e Equipamentos-~ FINAMEX. serão operadas pelo Banco de Desepyp\vimento Econômic;o e
Social- BNDES.
- Ãit. 6'l A concesSão de financiamento externo depend~:
~
•
I - de o tomador e o garantidor não estarem inadimplentes com a República Federativa do Brasil ou com qualquer
de suas entidades controlad'!-_S_, de direito público ou privado,
ressalvados_ os casos em que houver· renegociação das dívidas
diretamente pela União ou através-.de organismos internacionais.
II- de o ente garantidor da operaç-ão possuir capacidade
de honrar os compromissos a~sumidos.
__
Art. 7~ O montante anual das operações de fmallCiã.:'
mento externo para exportação de qualquer natureza, ·com
reCursos orçamentáií_os da União, não poderá ultrapassar a
dez por cento do valor médio daS exportações dos últimos
três anos.
· · ·paf_ágrafo único".~ Excetuam-se do limite estabelecido
neste. artigo, aS- operaçõ-es- de renegociação ou de rolagem
de dívida.
Art. ·s~ As operações externas de renegociação ou rolagero de divida serão submetidas à deliberação do Ser..ado Federal, prestadas todas as lnform-a:Ções -pertlrtentes.
_-,
. _ Pará-gr'!fÕ único. As operações de que trata este artigo
serão _apreciadas exçlusivamen~e por sol~citação do Presid~nte
da Republicá. ··~~
Art. 9~ Constarão obrigatoriamente das informações a
que se refere o art, 89_, além de -outras de que o Senado Federal
porventura necessite:
_ I - exposição de motivos do Ministro da F·azenda;
II - ariálise dos custos e benefícios econômfcos e sociais
da operação e quais ós- int~resses ..do Brasil ll3 -renegOciação
da dívida;
III -análise financeira da operação;
IV -parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio- nal, sobre a minuta: do contrato;
V- caracterlsticas da o-peração de crédito sob exame;
VI - informações sobre as ffnariças do tomador e do
garantidor. destacat:tdo:
a) o montante da dívida interna. e externa~ quando se
tratar de uma nação estrangeira;
b) cronograma de pagã.merito da dívida a ser talada ou
renegociada;
_c) análise do risco ímplítico- à operação, da capacidade
de pagamento e das garantias oferecidas;
d) níVel de endividamento para com a Re[>dblica Federativa do Brasil e suas entídades contr.oladas;
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e) performance de pagamentos, relativamente às suas
Os .Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
obrigações para com o· B ra:si! e para com-os demais credores sentados. (Pausa.)
internacionais.
Aprovada.
A matéria vai à promulg~_çãq .. _
Art. 10. Os contiatos de financiamento externO,- não
vinculados à exportação ·cte bens e de serviço nacionais, serão
O SR. PRESI.DENTE (Cfiagas Rodrigues) -Item 4:
submetidos à deliberação do Senado Federal com todas as
Discussão, eni túrno úniCO, ~dO' -Piôjeto de Resolução n 9
informações pertinentes.
_
__ 42, de 1993 (apresentado pela ComisSão de Assuntos EconôParágrafo" único. As opefaçóes de que -trata este artigo- micos como conclusão de seu Parecer n9 152, de 1993), que
autoriza a Repliblica Federativa do Brasil a celebrar contrato
subordinam-se às normas estabelecidas no art. 9<.> e no pará~
de aSsunção de dívida ·de responsabilidad~da ant~ga Empr~sas
grafo único do art. 8"'_ ,
Art. 11. Os-coiifiatos ieútiivos.a Óperações de financiá.-- Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRAS,no valor de nove
milhões·, cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos alemães.
mento externo não podem conter qualquer cláusula:
-A matéria ficOu sobie a -inesa duraÍlte cinco sessões.ordi~
I -de natureza política;
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II - atentatória à soberania_ nacion_al ~ à ordem públicã.;
incisq II, letra "f" do· Regimento Interno.
III -contrária à COnstitUição e às leis brasileiras.
- A proposição n"ão foram apresentadas emendas.
Parágrafo único. Os eventuais litígios entre a -União e
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
o devedor externo, decorrentes do contrato, serão resolvidos
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
perante foro brasileiro ou submetido a arbitragem internaEm votação.
__ _ _
cional.
__ -Os__ Srs~ senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Art. 12. O Poder Executivo remeterá ão Senado Fede~
Aprovado.
.
.
.
ral, trimestralmente, informações sóbre a oposição dos finan- A matéria vai à Cc_>missão DiretoEa par{!. a redaç_ão final.
ciamentos, discriminando por país:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
I -as entidades tomadoras;
ao Item 3:
II - O valor das operações;
VotaçãO,·. em primeiro tu:r::n-o, da Proposia d-e
III - o cronograma de desembolso;
IV - o valor financiado;
Emenda à Constituição n9 17, de 1991, de autoria do
Senador Pedro Simon e outros Senadores, que dá nova
V - os limites e as condições aplicáveis e os valOres
redação ao inciso II do art. 40 da Constituição Federal.
autorizados e os já comprometidos;
VI - a situação de adimplência oU de inadimplência
dos tomadores;
_
A çlisçussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
VII - as providências em curso Pa-tã ·sanar as· ihadímde 25 de fevereiro de 1992.
plências;
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 288, Inciso II, do Regimento Interno, a proposição depen~
VIII - a demanda de recursos, as solicitações examinadas, as operações aprovadas e as contratadas;
de, para sua aprovação, do voto favorável de três quintos
. da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo
IX - o exportador brasileiro.
processo eletrónico.
Art. ·13. ·-O Poder Executivo estabelecerá as condições
Votação, em primeiro turno, da proposta --de Emenda
para a concessão de estímulos à exportação de bens e serviços
à Constituição n' 17, de 1991.
nacionais de que trata esta Resolução e expedirá as instruções
Apelo aos Srs. Sf_!nadores que se encontram em seus gabique se fizerem necessárias à sua execução.
netes para que venhàm ao plenário, pois o Senado vai votar
Parágfafo único. Na regulamentação de que trata este
matéria que exige quorum especial para aprovação. Os Srs.
artigo, o Poder Executivo estabelecerá os-ctitêrioS e aS cõndiSenadores que são favoráveis votarão "sim"; os que são conçóes necessárias para evitar á _ C-oncentração de financiamento
trários, "não".
destinados· a um único ~ornador ou garantidor externo, ou
Vamos colher, inicíalmente, os votos dos Srs. Líderes.
quando essas operações ben.eficiarem um único eXportador
Como vota o Líder do PMDB?
brasileiro de bens e serviços._
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE)
Art. 14. A inobservância das disposições -da Presente
--.. Sr. Presidente, esta emenda é de autoria de um nobre
Resolução- Sujeitará os responsáveis às sanções pertinenleS~
companheiro de Bancada do PMDB e conta com a assinatura
Art. 15. As resoluções do Senado Federal autorizatide quase todos os seu~ integrantes. Voto ~'sim", Sr. Presidente.
9
vas, para efeito dos arts. 8 e 10, inclUirão, ao meil.OS, as
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
seguintes i-!)fqrmações:
o Líder do PSDB?
I - o valor da operação e a moeda em-que-será realizada;
II- o objetivo da operação e o órgão executor;
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- Sr. Presidente,
III- as condições financeiras báSicas da operação;
o Líder do PSDB vota a favor.
IV- o prazo para o exercício da autorização.
O SR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues) -Como vota
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor·na data de sua
o Líder do PFL?
publicação. , _
. Õ SR: ODACIR SOARES (PFL- RO)- A Liderança
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em di seus·
do PFL -vota a favor e o Seandor Odacir Soares voa a favor.
são a redação finaL (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Coino vá ta
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disc,ussão.
o Líder do PTB? (Pausa.)
Em votação.
.

.

.
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_ A_NEXO AO PARECER _Ne 178, DE 1993.
Como vota·o Líder do PRN? (Pausa.)
__ , 1
r
Como vota o Líder do PDT? (Pausa;)
Redação final do Projeto. de Resolução n9 42, de
Como vota o Líder do PP? (Pausa.)
1993.
..
Como vota o Líder do PDC? (Pausa:)
Como vota o Líder do PPR?
·
Faço saber_ que- o -senado Federal aprovou, e eu, PresiO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SCJ:_"Sim", Sr. Pre- - -dente do Senado FeOeral, nos teroíos do art. 48. item 28,
do Regimento Interno, promulgo _a, s~~uinte
sidente.
'
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
:o_SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como .v.ora
_ AutOriza à RePública Federativa do BraSil a_ c;eleo Lícler do PSB? (Pausa) ..
l?rar C9ntiito 'd.eoa~sunÇãó d~ dívjda de resPonsabilidade
Como vota o Líder do PT?
da antiga_ Empresas Nucleares )lrasileiras S/A- NUO SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- "Sim", Sr: Presi,CLEBRAS,.junto a en.tipaçtçs, c:r;edoras estrangeiras,
dente.
·
·
. lideradas· pelá Allianz Aktiengese.llschaft Holding, no
valor de Dl\.{9.136.800,00 (ri.OVe milhões, cento e_ trinta
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os Srs:S.e.. é sé is rml e·.OitoCentoS -marcôs a]é mãeS). .
-- _
nadores já podem votar.
(Procedewse à votação.)
· O Senado Federal i"esolve:
_
_
.
Art. 1'-' É a República Federativa do Brasil, nos termos
VOTAM "SIM" OS SR' SENADORES:
Antonio Mariz - Carlos dc'Cartr . :. __ Cid Carvalho _clª Lei 1). 7 .862, d~ 30 de outubro 'de 19J~9 e na forma- das
Dal'io Pereira- Divaldo Suruagy- Ed~a~o Suplicy- Elcio
Resoluções n~ 96, de·1989 e 17, de 1992, do Senado Federal,
Alvares - Esperidião Amin - Gilberto Miranda - Jarbas
autorizada a celebrar contrato de assunção de dívida de resPassarinho - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho ..:...· Jutahy ponsabilidade da a:ntiga Empresas Nucleares Brasileiras S/A
- NUCLEBRÁS, no valor de DM9.136.800,00 (nove miMagalhães - Levy Dias - Lucidio P_o~t.e!a -_ ~á~~ C~v;.s
lhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos alemães),
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votaram
junto a entidades credoras estrangeiras, lideradas pela Allianz
SIM 16 Srs. Senadores.
· Aktiengesellschaft Holding.
Não houve abstenção nem votos COJ,l~rários.
Parágrafo único. Os recürSOS- õbjetOs do empréstimo
Total de votos: 16
destinaram-se a financiar parte do prêmio do seguro a cargo
de empresas nacionais; relativos_:à:irríportação de bens e serviO Sr. Amir Lando- Sr. Presiden!e, 'peço a palavra pela
ços para os proj~tos das Unid_ades II e III de Angra, cujo
ordem.
'
·
·contrato de empréstimo foi assumido em 30 de agosto de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Roârigues)- Tem a pala1982, pelaNuclebtás.
vra V. Ex~
. Art. 2'-' -A áútotização ·conce'dida por esta Resolução deO SR. AMIR LANDO (PMDB-RO.Pela ordem. Sem_ verá~.ser exercida no~ prazo de quinhentos e quarenta dias
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o_·meu voto é "sim".
a contar da sua publicação.
_
_ _ .
Art. 39 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ródrigues)- O voto do _publicaçá(_).
nobre Senador AmirLando não foi regiStrado, mas fiCa decla~
rado e constará dos Anais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria
será oportunamente votada, já que não se encontra em regime
A matéria fii::ara. portanto, adiada-por falta de quorum
e será y_otada oportunamente.
·
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rºdrigues) - Esgotada
O Sr.Jl.opan Tito ~-~r. Presiqente, peço a palavra pela
a matéria constante da Ordem do Dia·.-- -" - - -_ =ord_eJ;D.
. Sobre a mesa, Parecer que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO.
É lido o seguinte
,
_ __
- ··O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :-Concedo
a palavra ao nobre_ Senador Ronan Tito, pela ordem.
PARECER N• 178, Di;'1993
(Da Comissão DiretOra)
--··o SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pefa orcem. Sem
revisão do oradOr.) -Sr. Presidente, pergunto _a V. Ex\
Redação final do Projeto de ResoluÇão n~ 42, de
se· é somente a redação final.
1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-~ Some11te
A Comissão Diretora apresenta a fedação final do Projeto
· ·de Resolução n"' 42, de 1993, que autoriza_a República Federa- a redação final.
tiva do Brasil a celebrar contrato de ãssunção de dívida de
0 Sr. Antonio Mariz ~sr. Presidente, peço a palavra
responsabilidade da antiga Empresas Nucleares Brasileiras
para uma comunicação inadiável.
S/A - NUCLEBRÁS, juii\o a entidades credoras_estran,
geiras, lideradas pela Allianz Aktiengesellschaft Holding_;o_ no
O SR~ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- N'. Ex• tem
valor de DM9.136.800,00 (nove milhões, cento e trinta e seis
a palavra, na forma regimental.
mil e oitocentos marcos alemães).
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Pára uma coSala de Reuniões da ComisSão,"15 de junho de 1993
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Proesidente, Srs.
-Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator
Senadores, desejo expressar o meu pesar e o do Estado_ que
- Júnia Marise- Nelson Wedekin
0
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represento nesta Casa pelo falecimellto do suplente de Senador pela Paraíba, Arnaldo Lafaiete.
-~-~~_,o---Foi- ArnaldO Lâ.faiete homem PUblico dÕs mais distinguidos nos planos estadual e nacional. Exerce_u iriúineraS funções públicas e vários mindatos parlamentares. Tr:ansferirido-se muito jovem pãra o Rio de Janeiro, ali integrou-se
à luta política ·e à v~d~ pública, tendo ocupado cargos de
relevo na administração federal.
_
.- -Foi Secretário do Departamento Nacional do Trabalho,
President~ do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários-, integrou a AsSessoria Sindical do PreSidente da República João Goulart e, P?r fim, elegeu-se Deputado Federal
pela Paraíba, em 196_2, _e_ contribuiu, decisivamente, para a
organização do Partido Trabalhista Brasileiro nO Estado.
Exerceu o papel de grande relevo-na organizaçã'o sindical,
colaborando para que as Várias catégoria's profissionais instalassem os seus sindicatos e os registrassem junto aos órgãos
da República. Como deputado, notabilizou-se pela firmeza
das suas posições. Era um representante do povo, equilibrado,
moderado~ e, sobretudo~ firme nas suas posições. Defendeu
com denodo os interesses. do seu Estado e os intere.sses do
País, soube atravessar as crises políticas que viveu no exercício
dos seus mandatos com dignidade e J,onra.
·.
Sr. Presidente, há um episódio que eu gostaria aqui de
rememorar. Em 1964, Arnaldo Lafaiete, Deputado Federal
do_ PTB, vendo desmoronar a Presidência da República coincidentemente, o Presidente do seu Partido -, num momento de inúmeras deserções, num momento de grande risco
para a própria integridade _dos mandatos d_e deputados e senadores, cassados, eventu<J,lmente, pelo Ato _ln~tituçi_onal que
formalizava a egressã'o constitucional, Arnaldo Lafaiete compareceu à sessão do Congresso Nacional, convocada para eleger o novo Presidente da República, Marechal Castello Branco, o qual havia se composto,com o quadro partidário, indicando como seu vice um eminente representante do Partido
Social Democrático, José Maria Alckmin.
Arnaldo Lafaiete foi dos poucos que coinparecéfafli para
votar contra e reafirmar sua posição de fidelidade à ordem
constitucional e, sobretudo, ao programa do seu partido.
Esse ato é definidor do caráter de_ Arnaldo Lafaiete, sobressaindo a lealdade, a fidelidade ao__ partido. A correção
nas suas atitudes foi um traço marcante da sua personalidade.
Hoje, a Paratba o pranteia; a sua perda assinala o vazio
que o seu desaparecimento determina à vida pública local.
Arnaldo Lafaiete está sendo homenageado pelos Poderes estaduais, .pe~o Go_verno do Estado, pela Assembléia Legislativa,
por sua Cidade natal, Monteiro, que teve a oportunidade de
governar como prefeito. E, como tal, destacou-se pela capacidade inov,açlora, pela diligência, pela proficiência com que
exe!ceu.o .seu mandato, deixando nos Anais do seu Município
a históna de uma das mais fecundas administrações públicas
que comandaram os destinos da sua terra.
Assim, Sr. Presidente, ao fazer essa colllunicação e esse
re.gistro, quero exprimir o meu sentimento de profundo pesar.
Tive a honra ~e privar da amizade de Arnaldo Lafaiete; fui
seu companherro, seu colega de representação parai bana na
Câmara dos Deputados e posso, por isso mesmo~ avaliar a
importância do seu papel na vida pública da Paraíba, na vida
pública do Brasil. A Paraiba está de.luto, assim como o COngresso Nacional e o Brasil por essa perda irreparável.
Era o,que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-Durante o discurso do Sr. António Mariz, o Sr.
Chilgas Rodrigues, r Vice-Presidente deiXa a cadeira
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da presidência, que é_ocupada pelo Sr. Levy Dias, 29
-Vice-Presü!ente.

O Sr. Odadr Soares -_ Peç9 a palavra para uma breve
comunicação pelá liderança do PFL.
a V.

a

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Conc~do pala~ra
Ex~
--

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RQ. Pa(a uma breve
comunicação. Senl revisão -dÕ o!-àdor). ;.__Sr. Prêsidente, o
assunto que vou abordar, rapidamente, é muito importante
e muito grave, a_pesar de_ não pareCer nem importante, nem
grave: Acredito que a alta cúpula do Partido dos Trabalhadare~ -entre os quais incluo essa figura austera e eminente
. do Senador Eduardo Suplicy - não deve ter conhecimento
db fato que vou comuf!icar_à Casã e; natUralmente, ao País.
Na última semana, o Partido dos Trabalhadores realizou
em Brasília, a sua..,Convençã0-N3don"il. A reali~ação des~
encontro pennitiu que Brasília inaugurasse, no_ último fim
de ~emana, um ~ovo hotel - Brasília é_ uma cidade que não
_t~m demanda oçiosa nos hotéis - em função da COnvenÇão
Nacional do Partido .dos Trabalhadores.
. . Os convencionais do Partido dos T:i:-abalhadores.s_e alojaram no "hotel" da Escola Nacional da Administração Pública.
Parece-me que esse é um fato grave, porque trata-se de um
bem público servindo a atividades político-partidárias. Parece-me grave, também, Sr. Presidente, porque o Ministro-Chefe da Secretaria da Administração Federal não deve ter conhecimento desse fato.
Assim sendo, presumo que essa ·rrre·guia_r.dade deve ser
objeto de um inquéfito administrativo para identificar os responsáveis pela cessão de um prédio público para:·nele serem
alojados convencionais de um partido polítíco.
- Faço essa toniuriicação, Si. Presidente, porque considero
esse f~to _da ma_i<?r gravidade e também em homenagem ao
própno Partido dos Trabalhado!eS que tem ~í~o __diligente,
que tematti3do_ nesta Casa e·na Câmara dos Deputados com
patriotismo inatingível, com acendrado amor ao País e à causa
pública e à austeridade admínistrativa.
Consídero o fatO corito lesivo aos interesses do País. Tratawse de uma irregularidade grave e, por isso, estou fazendo
essa comunicaçãO ·ao Senadg Federal e à Nação. Mas, repito:
tenho absoluta certeza de que a alta direção do Partido dos
Trabalhadores, assim como o próprio Senador Eduardo Suplicy, n~o têm conhecimento desse fato, que é gravíssimo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro
~ernando !fenrique Cardoso apresentou _ontem, em pronunCJamento a Nação, o seu programa-de ação imediata. ·Após
o anúncio, concedeu inúmeras entrevistas. É preciso separar
aquilo que é sensato nas suas palavras. daquilo que falta,
o que não é satisfatório.
Obviamente, o orçamento tem que estar de acordo com
_as possibilidades de recursos do Pais e, certamente, as priOridades têm que ser melhor escolhidas com a participação efetiva
d() Congre§SO ·Nacional que precisa dar um passo à frente
para melhor elaborar o orç·amertto:·- -- - -- -Nesses últimos tempos, tivemos Jiotfcías de destinação
de recursos que não se constituem, propriamente, em bons
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exemplos para o CongreSso Nacional. Na_ última semana, fo~
ram divulgadas as diversas· destinações de r_e_Cmsos, á gUisa
do item subvenções Socia1S:, 'e"xatttmente ·aq~elas que são da

responsabilidade m_ais dire:ta dos ParJa_mehtareS, e a iinPrerisa
registrou •o que são exempicis riítidos do q_Ue não deveiia ser
prioritátib: · ~-,
o· Cbhgrcss<Y Nacional não pode realizar o seu trabalhO
simplesmente para à.c6modar as· diversas pr'essões polítiCas·.
Precisamos t~~ clareza de que, quando estamos aprovando
alguns projetos e deixaôd<fdê á.piovarolltrôs, oasSim·o fazemos
porque as relações•de- custo e_ benefício sQc'i~l mQstràril'Co'rri
clareza a razão de aprovarmos os projetas que têm justific'ai:iVà
do ponto de vista econômic'n~so·cial.
_
' __
O Minístro Feriiàndó Henrique Cardoso, ao prÜpÕr 30
Congresso Nacional um corte da ordem de 6.bilhõe!de d<;)l~res
no Otçatnento da UniãP-, está mOStrando qúe <íuandO OExecUtíVo encaminhou ao Congresso Nacionalu ~'sua metlsagem,
o CongresSo 'resolveu ampliar o que se poderia gastar· cOm
base nessaS infoitná.ções' óú em pressuposi'çõeS-do que e:ram
as informaçõeS do ExeCUtivO;' que, se d Cbngresso NaciOJ;tal
extrapolou, certamente hà que se fazer esSe' ajuste.
.- ·
E importante que o ajuste seja de responsabilidade do
própi'io COhgrêSs<Y Nacional, com esforçg'·_de racionalidade,
de exercício ecOnôrriico e· fm3nceiró-ae--todos os Parlaírie'n~
tares.
v
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O, :Prognin\a élê Aç_ãe? Imediata mos_tra-se _ausente; óQ pão
inclui qualquer tratamen(o no_ sentido de um,a polít~ca de ren~
das extremamente importante para o combate à inflação. Não
h.á um tratamento específico sobre o poder oligopolístico, o
poder monopolístico de diversos segmen,tqs da economia. E
hoje sab~mQs o quanto é forte o poder que tais segmentos
exercem sobre .O- proc_es_so inflacionário: _ _ _ -~-~---_
Notamos, tamb_ém, a ausência de qualquer proteção
maior aos salários. Está tramitando na Câlflar::C!__dos Deputados
um projeto-de autoria do Deputado Paulo Paim, na Comissão
de Trabalho por ele presidida, que vem encontrando grande
respaldo .na opinião' pública, nos movimentos de trabal_ha_dores, na própria_ Comissão de Trabalho e,entre quase todos
os partidos, propondo o .ajuste mensal_do~ ·salári(;}!).
Ora, na medida em que a inflação atin-ge a casa dos 30%
ao mês, há que se fazer um esforço para que os trabalhadores
não sejam sacrificaPos.

Junho de 1993

ser destruído, matriz das relações de trabalho no PaíS ·na década de 1980 e r~_spons~vel por fazà d9 Br3.Sil o campeão mun:
dial de jornadas perdidas pOr efeitos de greves, os representantes- do capital e os do trabalho têtn-se' defrootado como
portadçres de interesses certamente diverge'ntes, mas não mais
irreconciliáveis.
''·
~tá em operação aqui algo que se Poderia nomear "antagonismo convergente" numa esfera pública regulada por normas pactadas pelas partes em conflíto. Essa matriz é-- uma
novidade ro calendário político nacional e traz conseqüencías
que muitos ainda não tênl percebido de maneira adequada.
o·acordo das montadOras sinaliza·a: Vfabilidade do con~
trãfo Coletivo de trabalhO, porque_ cirCÚDScreve o carripo da
luta política- entre- âmbós ós lados, a·o consOiíd<ir oS sindicatos
e:gyolvidos como repreSentativos de sua· base de sustentação,
acr legitimar o emPrée!ridimento· capitaliSta e ao reconhecer
no Estado uma parte intéressada na· gestão económica. O
Estádo entra não mais como derniurgo de conflitos privados,
mas como parte que tem o que perder ou ganhar com os
acordos.
· Eln: segundo lug~r, ~ .acordo-~b~~ ~s p~rtas para a modernização' das relaçõés iric;Iustr;ia_is, isto .é,· aquelas que se dão
nos chãos de fábrica, no mundo subm_erso,__ onde impera o
arbítrio do capital e das gerências., Ne~~a arena, a força de
trabalhO sempre foi encarada co$0 _c:uStO __õe produção e", o
s~l! .u~_ere~ató_Ii_q;_'cOmo no~a i!l~scapáVel em um mercado
de_ trabalJ:to abundante e desqualificado.
__,__, .9 -ágo~d~ __q~~ p.j~n_t!'ld<?t~s, ~-~ indústria autbl_l;lo_R~lístiçat
entre os_ tr~balhador~s- y_p_s_ repf~_e_nt~n~~~ ~que la~ empresas,
deslegifíõlaeste padrão_ de exploração do trabalho ari reconhe~
cer no·s tra,balhadores intérlocutore:s.legftimos, _criãD.do uma
te~~ão' e~-t~e as ietaçõeS. no- nh~eJ waCro e as r~lações IDíúda~
d~Jra~~ll}.~ que certámente trará córiseqüências pósifÍvaS J>âfã
esta última.
- ' - ---

·De um ponto de Vista macropolítico, o que está eril p<iutã
é a redefinição das-regras do jogo, ali onde este jog·o-quer
dizer delimitação do tipo de d~envolvimento- industrial que
queremos, que distribua de modo equitativo os resultados
do cres.ci.inento. Não se:;: trata mais de privatizaç3.ó do' fundo
públicO pelo capital, resultado de negociações subin.ersas entre
a burguesia e os burocratas ministeriais realizadas nos restau~
rantes de Brasília e São Paulo. Trata~se da defiriição de regras
claras, _onde atares dotados de interesses sirvani de medida
Na próxima Sexta~ feira, juntamente côfu diyersas entidades representativa s- de trabalhadores, vários Jhlrlame_fltareS - uns aos outros, publicizando o cõhflito. Esta é a fornia-âeriiOcrátítâ de solução de divergências. É claro-que o acordo nãoestarão dialogando com o Ministro Fernando Henrique Cardo~
so, inclusive estarei presente para verificar qual é a ·maneira
subsfitüi a política económica, mas é- a forma maís eficaz de
se ve,dar o gtminhó aos pacot.eiros de plantão, estabelecendo
de assegurar uma proteção adequada aos salários. _
has_es sociais de susténtação de políticaS estataiS,- te'stabele:.
Quero aqui registrar que está havendo um grande debate
cendo-se a capacidade do Estado fazer políticã ecoriômica.
relativamente ao assunto das câmaras setoriais. Ainda no último domingo, 6 de junho de t993, o ecOnomista francisco
Assim conclui as suas palavr.as Francisco de Oliveira.
Queió ressaltar,- nO que diz respeito a possíVeis< àções
de Oliveira, em carta abei:(a aO Minjstro Fernando Henrique
Cardoso, publicou interessante artigo ârialisando as críticas
de natureza corporativa, de natureza de proteção ·dos envol~
vidas diretamente em detrimento da socie-dade, que' ·cabe à
que alguns vêm colocando sobre as câmaras setoriais, em
especial da indústria automobilístiça.
.
.
sociedade estar examinahdo, controlando esses assUntos.
-Aliás, ontem à noite, à convite de D. Paulo Evaristo
Considero que Francisco de Oliveira ·apóritóu corretamente que essas câmaras setoriais, na vetdade, têm-se mosArns, da Arquidiocese de São Paulo, inúmeros ~en;tbros da
sociedade civil foram: convidados para um diálogo ·sobre os
trado um lugar para a construção pactada de esferas públicas,
onde interesses divergentes estão sendo negociados com alguproblemas brasileiros: Ali, procurou-se colocar a questão das
câmaras setoriais como algo importãnte-. -cotocou.:.se que cabe
ma transparência. Ali, a disposição, tantô dos representantes
aos diversos segmentos da sociedade civil, ofgani.iadamente,
do capital quanto do trabalho em reconhecer Jlm ao outro
a integridade de seus direitos, tem sido importante. Em vez . procurar examinar· se está havendo abus_os em detrimento
de outros segmentos.
de se encararem cada qual vendo no outro o .deus :Baal a
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Mas, não há dúvida de que, se há dois anOs e meio- atrás

estavam os trabalhadpres organizadamente protestando, em
greve e, incendiando. automóveis, destruindo inclusive os es-cri-:.
tórios das sedes .da Autolatina, da Ford, melhor do que is:;Ó
é hoje este tipo de. en~endimento que se trava_ no âmbito
das câmaras setoriais.
_. _
Na política de fendaS, -relativãmerite aos setores oli-gopo-·
lizados e monopolizaóos, avalio que as cãmaras ·setoriais devem funcionar, mas com a atenção daqueles que não estão
diretamente envolvidos para evitar os problemas de prejuízos
ao restante da sociedade.
Há um aspecto no pronu_nciamento do Ministro Fe.rnando
Henrique Cardoso que, J;l<J. minha avaliação, deixou a desejar.
RefiroMme à questão. do combate à fom~ ~_à rp.is~ria:. ~ Vhlio
que é necessário muito_ -':l~~õ.r ousã.dia e criatividade por parte
do Ministério da Fazenda, do Governo Itamar Franco. Não
basta apenas estarem· Herbert de Souza, D. Mauro Morelli
e os membros do Conselho de Segurança Alimentar andarem
pelo País, propondo a dinamização do _combate à fome e
à miséria, Se o Ministério que tem a chave do cpfre ,O.ll_m~o
não estiver engajado significativamente nessa luta e consideM
randoMa também como prioridade zero, porque, -de outra forM
ma, as palavras do ·próprio Preside:rite Itamar FranCO não
irão se transformar em ações.
· , -Ontem, o PreSiCiéDte Itarnar.Fra~ctr Conélamou o seu
Ministério proceder S"égÚndo o exemplo de Franklin Delano
Roosevelt, o Presidente dos Estados Unidos que, em 1933,
conseguiu mobilizar os norte-americanos pai-a recupe-rar a eco.:
nomia do seu país._,Eara haver um paralelo aquf,-n:õ--BrasiJ,
no sentido de entusias~ar toda a população, seria íillporúirite
que a causa do combate_à miséria e à fome fosse efet1vaineilte
abraçada: com açóes conc:re~as.- Isso-·poderfa significar' para
a própria po1íticã de_ combate à in_flação ,o apoio_ daq':Je~e_s
que, ainda que a inflação viesse a ser 0% ao_inêS-éao ano,
estariam em péssima condição de vida, su_Qnutridos, conto
é hoje a situação de 32 milhões de brasUeiros, cuja r_e_muneração mão atinge metade do salário riiínimo. - Com relãção ao Imposto Provisório sobre Moviri_lentação
Firianccblra,, lembro que nos últimos dias surgiU a notícia _d.e
que o Presidente da República estaria disposto a abrir. mão
justamente do instrumento que poderá viabilizar maior controle da Receita Federal, que está sendo objeto·tle tentativa
da FEBRABAN e de alguns segmentos do Congresso Nacional, para r.etirar o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados. _
É preciso ressaltar sobre esta questão do sigilo bancário.
que é simplesmente permitii à Receita Federal ter os elementos. Para-se saber a movimentação final_lceira das empresas,
das instiq.riçõçs financeiras, das pessoas físicas e jurídicas, não
significa qv.~ eStá-Se desrespeitando o sigilo bancário. A vantaM
gem co-lat~ral do IPMF que surgiu é justamente a de viabiHzar
um mecanismo pelo qual uma empresa que tenha urna movimentação de caixa 2. muito aquém da contabilidade regular.
que esta J1.10Viinentação possa ser detectada.
Vejam os Srs. Senadores que a FEBRABAN retira da
Receita Fçderal a possibilidade de ter esse controle. O fato
de a Recei.ta Federal ter acesso a esse·coJ_ltrQleDãO-Significa
que o sigilo bancário esteja seDdo quebrado. Quando a Receita
Federal recebe a declaração de rendimentos de pessoas físicas
e jurídi~~ p~o divulga tais declaraçõe-s, a hãó- Ser quando
existe a S<:Jl~citação para isto previSta na Tei. Por exemplo,
o caso dos,,parlamentares que precisam apresentar à opinião

a
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pública: no Diário Oficial as suas declarações de_ bens. quando
candidatos e, ao final também dos seus mandatos. Este _é
'-:ftTi_prOcedimento altamente saudáve(, mas não está a Receita
Federal a divulgar a declaração de rendimentos e de bens
-~essas. pessoas, porque se respeita o sigilo.
O fato de a R~ceita F~deral.poder comparar a movinient<içà.ô de caixa 2 - a· movimentação, eventualmente até ileg"al,
das mais diversa~ pessoas da nossa soCiedade, para as mais
diversas atividades que, hoje. não pagam qualquer tipo de
imposto -significa algo impçrt~nte e. que avaliamos_, _deve
ser mantido no proj<i:to de regu_lam~ntação do JPMF, a respeito
do 9_u~l temos aigu,J1.1aS_ objeçõ.es,. e sobre isto" trataremos oportunamente.
_ .
. ...
.. ' No' que diz respeito à política de priv3tização 'é preciso
qqe haja a coibição dos abusos, seja no que diz respeito à
possibilidade de alg'-!~s grupos privados estarem assUmindo
posições monopolistas ou oligopoiistas - como no setor da
petrOquímica e t3ntos outros-, seja relativamente à cOmpra
dessas empresas com as chamadas moedas podres. Ess~s abu-.
so_s est;i_o sendo objeto da atenção da C_PI do Processo de
O~sestatização e.já-detectou inúmeras irregularidades. Há,
iriclusive, por pai-te-de alguns membros da CPI. a solicitação
ao Pr~s_idente di República de estancar as privatizações até
que haja melhot; clareza dos mecanismós relativos a esses
ab_~S9S. antes de se proceder a novas privatizações.
No que diz respeito à queS"ta.o da sOÍtegação, aqui cabe
uma pergunta: estará a estrutura da Receita Federal adequada
para levar adiante as diversas medidas- an-unCiadas? Avaliamos
qüe houve praticamente um desmonte da máquina da Receita
Federal, e aí será .·netessát;ia urna ri:telhor estruturação da sua
máquina. Mas é Importante que haja um .esforço de maior
transparência de i"nfórmações, para caminharmos na direçáo
do que· o Ministro da Fazenda chamou de "Plano Verdade"
ou de ''Operação Verdadç"._É neste sentido que encaminho
requerímeiito de-informações.
-·para çonduir; SI-. Presidente., vou ler as questões do re·queririlento de infoqnações ao Ministro da Fazenda:
- - ''Requeiro·, nos termos dos artS. 50 e 49, incis.o _
X. da COD.Stituição Federal, combinados com o art.
216 do Regiinento Interno do Seriado Federal, sejam
prestadas pelo Ministro da Fazenda as_ seguinte_s informações:
-· ·
1. De- forma a tornar transparente para o Congresso Nacional a movimentação da receita e das despesa públicas, o Ministério da Fazendã promoverá alimentação on line, dos dados da arrecadação no SiStema
Integrado de Administração Fin~n,celra - SIAFI?
2. Como será administrado, pelo Departamento
do Tesouro Nacional- DTN, oS h a veres financeiros
e mobiliários da União, bem como efetuada a gerência
da dívida pública, de forma clara para a sociedade,
com o acompanhamento pelo Çongresso Nacional, se
o Banco Central recusaMse- à-fazer a interligação on
line entre seus sistemas e o SIAFI?
3. Em vista da notória diversidade entre os dados
sobre a execução financeira do Tesouro publicados pela
-Coordenação Financeira do DTN e os registrados pela
contabilidade do SIAFI, o que o Ministério da Fazenda
efetivamente fará para tornar transparentes as contas
públicas?
4. Em que medida o Programa de Ação Imediata
anunciado pelo Governo Itamar Franco garanti~á a meta de 3% do PIB de superávit primáriõ, em 1993, apre-
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sentada para o Senado Federal quando da renegociação
da dívida ext~ma?
·
5~ Quais as mediQ~s. que o GoVerno pretende
adotar para evitar a transferência, no processo de privatização, de monopólio estatal para o controle de o.l~go
pólios ou monopólioS ptiVádos. "em --setores_ em que
a concentração excesSiVa -do capital é ihâesejável do
ponto de vista- ecOD.ôin1Co e social", como o setorpetroquímico, como consta-do Piograma de Ação Imediata?
6. Prover uma estimativa sobre o perfil da distribuição dos detentores de aplicações fmanceiras lastreadas em títulos públicoS~ emitídos pela União, Estados
e Municípios, que em 1993 receberão a receita de juros
equivalente a 3,9% do Produto Interno Bruto, ou
US$16,5 bilhões, conforme depoimento do Ministro
Eliseu Resende, perante Q Senado Federal, em ·s de
maio de 1993, de maneira a propicia'( um melhor conhecimento sobre qual a quantidade de títulos que está
lastreando as. operações dos aplicadores, e qual a proporção de beneficiáriOs Qestes rendi~entos, sejam pessoas físicas ·oir jll.rídicas no Brasil e no extenOr, ·"deiltre
o conjunto da população brasileira.
O SR_ PRESIDENTE (Levy Dias. Fazendo soar a carnpàinha.) - Lembro .ao nobre _orador que já se esgotou ó -te-mpo
de que dispunha.
-·
·
·
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por
cinco minutos, pãta que o oraÇ.oi" condoa a sua oratóriã.
(Pausa)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por cinco minutos.
Continua ccim a palavra o· Senador Eduardo SUplicy.
O SR- EDUARDO SUPLICY- Justificati ·a.
A reverSão. -das. expectãtivâ.s da Sociedad para com o
Governo é um dos pilares coró. que ·o Ministr. da Fazenda
conta para fazer com que a inflação baixe. L.m.a condição
necessária. para ·quê· isso ocorra é a _tr~p_arênda dos dados
públicos. O Governo precisa: mostrar, de forma clara e inequívoca, tudo que está ocOrrendo cõm sUas contas~E vital,. por Outro lado, o conheciiiü~rifo'7· me·smo que
por estimativa, de quantos são aqueles que recebem a sígnifi-
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no campo~ estar apurando casos, como a morte de Teixeírinha
e a morte de inúmeros outros que foram objeto da violência
no campo nesses últimos anos, se S.. Ex~ próprio responde
a processo em que é acusado de homicídio, processo a toda
hora adiado. Como um· parla'mentarpode!â solicitar do Minis- tro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
que apresse a realização da justiça no campo, seja nó que
diz respeito aos processos de violência, seja no que diz respeito
aos processos relativos ao INCRA. se S. Ex~ próprio é a1guém
que está em dívida na Justiça, com respeitO a processos de
U!rra no INCRA? S. Ex~ mesmo náo podería ex·erter o cargo
de Ministro da Agricultura. O Sr. Nuri Andraus Gassani não
poderia mesmo ser um Ministro isento na Pasta da Agricultura!
··
;\credito que o Presidente da República, em tempo, corri·
··
giu o erro de tê-lo nómeado.
Mtiito obrigado, Sr. Presidente.·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO_
·cativa remuneração- na forma de juros pã.gos pelo setor público~ par~ que_ se tenha melhor compreensão de quais os beneficiáriosdo esforço de pagamento da Dívida Interna e Externa."
Sr. Presidente, seria importante se pudéssemos ter uma
idéia de quem recebe, em 1993, os 16,5.bilhões de dólares
que osetor público brasileiro. irá pagar, seja ·n:o Brasil ou
no exteiior, para que depois possamos comparar, na hora
do corte dosQ bilhões de dólares do Orçamento.
Em relação aos benefíciOs que estãO sendo pagos na forma
de_Fendimentos de juros, seja aos credores internos~ seja aos
credores internacionais, como se_ apresenta a concentração
de rendimentos? Esse é um dado muitO importante para~que
tenhamos maior consciência e para Ctue ó própiio Ministro
da Fazenda possa argumentar melhor com os credores do
setor público, tanto no âmbito interno quanto intemaciónal.
Sí:. Presidente, na· conclusão, vou registrar ·aquilo que
não pOderta·ter continuidade.
..
Acaba o Palácio do Planalto de anurlciar que OMinistro
da Agricultura foi demitido. Não poderíamos, de .fatO, ter
um Ministro da Agricultura que, ao mesmo tempo ·em que
deVe· ter a responsabilidade de estar trxatni11ando a. yiolênci~
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cana aoerta ao rmmstro rernanao Hennque caraoso
FRANCISCO DE OLIVEIRA

O chamado ''acordo das montadoras''
tem sido objeto de críticas contundentes

na imprensa nacional e em fcspei~veis
revisW acad!micu. Os argumentoS

rilais articu.lados via aa direçáo de

afirmar que o acordo serve a intetea~e~
corporativos e que. mesmo neste plano,
nio ~ eficaz. Trabalhodorcs e empreaas
do setor automobilístico esrariam ma·

niándo nu leW do Estado, que arcaria

com perdas fiscais de moata cm favor de

elitca operúia, iodu.arial c consumi·
dota. Isto excluiria porc:da majorirma
da populaçio, """""' cte r<CUnol de
poder (materiais e p(>Uti«ls) para se
fizer r<presentar em c:imaras setoriaia
e·;~ponaato,

de contribuir oa dctenniDa-

çSb du prioricladel de pol!tic:a ecoa6-
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ársumemo. -
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-

pbiDeta da IIOcaoc:i..ia -

polllic:a ~ llrUada. .. Pam:e claro que o
.,.....,.... de que o acordo du - doru 6 oorpomivo (e nada mais) ...,.
viabilizar-le por uma u..,.;aç~o de
i&!iu oado o mal se cola ao que ~ de
O<pDizldo.................. civil, orpaizaçloque

_cm __

J*Otea''esclarecidol''

por

'IODeal
( os
-''que
- )Dia
·
~dedu voz. a i&z
jC'

podem fizer

•epc-".

Bill

seawxlo lupr, porque lllll<!si<a-f!lle""""' I<>CWa- como olljeiD

~
polldc:a
- . ' - que
~""!>·
~ajultiça,.a~tt
~..U:polldc:a"'''"'""'" de
~bemdopoll.

,;:g. OCA'"A'!'idM
'qào achopm ....
perspecúva man>o
......... sepulla-

ràm. JeUI llleltra,

o:queleo
s~ticol

velbao
que

sil!iom
ocmia 6,que
aura:-de

----
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tudo, CCODOIDia
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política entre capital e trabalho, ao
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REQUERIMENTO DE I!'iFORMAÇÕES
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, iiicís<i_X!
da Constituição. Federal combinados com o iJ.rJ:._ 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam pres~·
tadas pelo Ministro da Fazenda as seguintes informa-

Junho de 1993

O Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, como Líder, peço
a palavra para uma breve comunicação.

O SR. PJU;SIDENTE (J,.evyDias) --,-Tem V: Ex• a palavra.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. i' ara u~a breve
comunicação. Sem revisáo-d_o Qrador.)- Sr. Presidente, Srs.
1. De forma· a- tornar transparente para o Congresso -Senadores, as classes produtoras e trabalhadoras de Pernambuco~ no que concerne à indústria: sucro-alcooleira, aguardaNaciorial a movimentação~ da receíta e Q.á -~espesa públicas,
vam o Presidente do Banco _do Brasil, Dr. Alcir Augustinho
o Ministério da Fa_z_~nd3: promoverá a alimentação on liite
Calliari, semana passada, para um debate em face da grande
dos dados da arrecadação po Sistema Inte_grado de Adminis:.
-defasagem dos preços de seus produtos. Atrás dessa classe
tração Financeira - SIAFI?
de produtoreS, exi.stem cerca de_ mais 500 ~i~ trabal~adores,
2._ Como será, admiriiStrado, pe1o Departamento.do_ Te-. _em sua maioria bóias-ffias·. Se o Ba:nco do Brasil não ajudar
souro Nacional - DTN, os haveres financeiros e mobiliáriosesses usineiros, ~nho~~s de et:tge:nho -e plantadOres de cana,
da União, bem como efetuada a gerência da dívida pública,
aumentará_ o núniero de. <,!ese!llpregados, já auxiliados pelo
de forma clara para a sociedade, com o acompanhamento
Governo através da verba de c:ombatç à seca, agr~ciada para
pelo Congresso Nacional. se o B.anoo Central recusa-se a fazer
todo o Norcleste.
·
a interligação on line entre seu,s_sistemas e o Siafi?
Espero que S. s~ atenda a esses apelos, pois- estamos
esp(:rando, ansiosos. As razões do não-comparecimento de _
3. Eín vista- da notória diversidade entre os dados sobre
S. s~- a Pernambuco se deveram a Q.ma importante reunião
a execução financeira do Tesouro publicâdos pela Coorde~
ministerial,- em Brasfiiã, na semana p-assada. Mas tenho certenação Financeirà do DTN e os registrados pela contabilidade
za de que S. S', o mais tápido po'sSível, irá visitar o EStado,
do Siafi, .o que ·o Ministério-da-Fãzenda efetivamente ,fará.
pari ver ln loco a: SítliãçãO' de dificUldade por que_ passa a
para· tobí.ár transparentes· as contas públicas?
4. Em ·que medida O Programa de Açãõ imediata: aritin-. agroindústria açucareira e; p~i~ç_ipalmente, .o_s_ ~qo· ril.il t~aba
lhadores que esperam ajuda do Banco do Brasil e do Gov.emo __
ciado pelO Governo ltalria'r Franco garantirá a tneta de 3%
do Plll d~ .superávit primário, -em-·1993, àpresentadá ·para ~Federal, para sustento de. suas famílias, através do salário
o Senado_ federal quando da renegociaçã9 ela dívida exte,rna? _ advirido dessa indústria· de PernambUco e do Nordeste.
Muito obrigado.
5. . Quâis as m·eaíctas que o Govetni:f pretende adotar
para evitar a transferência,• no processo de privatização, de
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra
monopólio estatal para o controle de oligopólios ou mono-ao QOb!e S~~~4~r Nt:l~Ofl: C~me_íto~ _
_-_ ' _ pólios privados, "em setores em que a concentração excessiva
do capital é indesejável_do ponto de vista económico e social".
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDff -RJ. Pronuncia
como o. setor petroqufmíco. corilo consta ·do Programa de
o seguinte discUrso.)_, Sr. Presidente, Sr_!éi e Srs. Senadores,
Ação Imediata?
- ---desde o mês de setembro de_ 1992, os Assislentes Jurídicos,
integrantes dos quadros funcioriais -dos diversos Ministérios,
6 .. -Erover uma estimativa sobre o perfil da distribuição
vêm recebendo, adicionada aos seus venciítientos,-a Gratifidos det~ntores de aplicações financeiras Iastreadas em títulos
··cação de Representação instituída pelo Decreto-Lei no:> 2.333,
públicos, emitidos pela \}nião, Estados ~ _Muniçípios •. qUe
de 1987.
·
em 19,93 receberão a, rec_citll. de juros ~qu_ivalente a ?,9%
Todavia, por motivos que se desconhe_ceni, os funciodo Produto Intern_o~Bn.}.tO, ou US$16,5 l;>i,lhões, confo_nne
nários dessa ·carreira; enquanto componentes dos quadros dos
depoimento. do Ministro Eliseu Resende, perante O Se_nado
Ministérios Militares, são os únicos a não uSufruir desse beneFederal, em 5-5-93, de maneira a propiciar imi melhor conhecifício. No da Marinha, segundo as últimas notícias, decidiu--se
mento ~obre qual a quantidade de títulos que_ está lastreando
formular consul!a à Advocacia-Geral dã_tJnião~ de oxide preas operações_ <,!os aplícad_ores, e qual a proporção de benefi-:tende o órgão de pessoal obter esclarecim.ento_ que autorize
ciários d~stes rendimentpp. sejam pessoas físicas ou jurídicas
a concessão.
no Brasil e no exterior, dentre o conjunto da população brasi~
Parece-nos, Sr. Presidente_e Srs. Senado-res, não_ persistir,
k~..
~
nessa questãO~ argumento capaz de suscitar ·qualquer- dúvida
quanto à liquidez do direito reclamado. Não só pelo fato
· justificação
de seu reconhecimento e aplicação aos servidores das _Pa_stas
A reversão das eXpeCtativas da sodeda:çle para com o
civis, como vimos, mas, sobretudo, pela autorização. contida
governO· é uin dos pilares com que o Ministro da Fazenda
no Parecer n~ 220, de 1992, da Consultaria Ju_rídica do Mipisconta para fazer com que' ã inflação baixe. -·uma conóiç_ãotério do Trabalho, que, em face de sua natureza JJ.Onnativa,"
necessária para que isto -ocorra é a transparência nos dados
tem evideD.te aplicabilidade a todas as reP-artições· públicaS~
públicos. O Goveni:o precisa-mostrar' de forrri~ cl~ra e inequíinclusive as militares.
voca tudo o que está ocorn:ndo com suas contas. -. _ ~
.. ___ .~- A peça jlllidica em comento, atendendo indagação da
É vital, por outro lado, o conhecim,intó, mesmo que
Secre.taria de Administração Federal ---SAF, recorda que,
por estimativa, de quantOs_ são aqueles que recebem a signifi~
satisfeitos os requisitos constituciona.is (aft. 39, § 1~) 1 as dispocativa remuneração na forma de juros pagos pelo setor públísições do Decreto-Lei n• 2.333/87 (art. 1•, item I) e da Lei
co. para que se tenha melhor compreensão de quais os benefin9 8.112/90 (art-. '41, § 4 9), cristalizou-se o direito de os membros
ciários· do esforço de pagamento da Dívida ln~erna e Externa.
da Advocacia Consultiva da União, abrangidos pelo novo
Sala das Sessões, -Senador Eduardo Má.tarazzo Suplicy.
Estatuto, perceberem a indigitada gratificação.
ções:
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Contudo, em face de a Lei no 7.923,

de 1989, determinar

que fossem acrescidas à remuneração dos servidores públicos
as gratificações de qualquer gênero, a vantagem de que tratamos remanesceu contemplando diversas outras categorias de
funcionários-da Advocacia Consultiva da l.,Jn\ão, inclusi~e os
subordinados às. tabelas de Especialistas..
Aliás, desde.1986 pfaticava-se -díscriminação no pagamento da representação mensal, atribuída também aos membros do Ministério Público da União. Embora devida a Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Autárquicos e
Assistentes Jutidicos, nos termos do_ Decreto-Lei n9_2.268/85,
da Lei n' 7.333/85 e do Decreto n' 72.823, de 1973, somente
os primeiros efetivamente receberam o benefício-. Sustenta o parecer, com intéiii:r procedênda,o·que esSe
entendimento afronta o prindpiõ dá isonomia de reinune'ração
para cargos de idênticas atiibUiçõeS, com clareza iri.Scrito no
mencionado§ lo do art. 39 da Carta Magna, e re-gulaÍnentado
nas Leis 8.112190 e 8:460/92. Cretelli J6riior, a propósito,
leciona:
"Para c~ãrgos_ ig~ais do mesmo Po_der, ou ~_n(re
servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens
, de ca~áte(i~divi~u.a.l ~ ,a,s 'r~l.a~iy~s à nátu,r~~ qu loca\
~e tra!Jf!.lho, a l~i,ass.egura,rá isonom.ia çie ~encimen.tos.
, Este é o princípio de isonomia -,e jarnãi~ O principio
de ig~aldad.e.- qu_e, pela primeira vez, a regra jurídica
constitucíonal consagra de modo_expresso: "Aos igU3ís
remunerações iguais." · _. : ,
~.
E a Secretaria de Administração Fedei'ã.i, em Pa!='ec_er
de n9-592/92, reforça que "há de se entender assegurada a
isonomiã. de remuneração", porquanto, na-espécie, tanto Advogados das Tabelas de EspecialiStas, como os demais membros- _da. Advocacia COnSUltiva ·_cta União', ocupam cargOs de
igual atribuição e integram-a niesma tabela de vencim!!ntÇ:ls.
Como se não bastasse esse pacífico entendimento, a legislação concessiva do benefício reivindicado pelos Assistentes
Jurídicos é criStalina ao prescrever que a representação merisal
incorpora-se aos vencimentos e salários dóS membTos da Advocacia Consultiva da União e_ do Ministério Piiblico·, -inclusive
para a finalidade de calcular 0 valor das demais vantagens
sobre ela incidentes (Decre~o-Lei n" 2.333, de 1987, artigo
1~>, §.lo).
.
, .. . , .
.
.. ,
..
0

.:

•

·,

•

Coriseguintementé, con~lui o pa_recer_ ·que a re-presentação
I por não se caracterizar comd gratificãção~'trii!'s cotdo
mensa,
base de cálculo para as partes que compõem 0 vencime_nto_".
d
não po eria, e nem pode, ser absorvida, por obediênci~- à
Lei D 7.923, de 1989. Portanto, é de Ser considerada Proce-dente a pretensão, deferindo-se Q_direito à sua percepção
a todos os Assistentes Jurídicos, como membros q!Je são da
Advocacia Consultiva da União.
_- -, .. H

L

0

No mesmo sentido milita a convicção externa-da pela Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho, em despacho de
18 de novembro de 1992. De fato, o§ 29 -do art. 29 da Lei
0 9 7.923, de 12 de dezembro de 1989, impôs que fOssem absorvides os abonos, adicioriais, auXílios, gratifiCações, indenizações e quaisquer outras retribuições percebidas pelos servi-dores alcançados pelo dispositivo.
Tais servidores, conforme a própria lei define, eram aqueles relacionados em seus anexos I a XIX. Se nenhuma dessas
relações menciona os especialistas·, é evidente que os advogados pertencentes a essas tabelas não foram alcançados pelas
disposições dessa lei, pelo que a União continua obrigada
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a pagar a representação a que fazem jus os ASsistenteS J urf.::
dicos~ __
Finalmente, é descabido que, a um s6 título, a remuneração dOs Assistentes, _e dos demais membros da Advocacia
Corisultiva da União, continue a ser diferçnciada daquela atribuída aos· Advogados da tabela de Especialístas, uma vez
que, tratándo desigualmente a servidores iguais, a União,
na verdade, está infringindo o princípiO constituciOnal da iso·
nomia. - ___ =Y-amo~_soncluir, .S-r.: :Presidente~ Srs,_ Senador~s •.registrando o apelo, que ora referendamos, desses servidores do
Minist!:!rio da Marinha, no sentido de que o Ministro Ivan
. da Silveira· Serpa de pronto determine, em face das razões
há pouco produzidas, a regularização' dos pagamentos da GratifkaçãO de Representação devida aos Assistentes Jurídicos
·de sua Pasta.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
_
O SR, PRESIDEN'FE (Levy Dias) ,--Concedo a palavra
ao nobre Senador Marco Maciel.

•

O SR: .MARCO MACIEL_(PFL- PE. Pronuncia _Q s_e.,.
.. g~ii1t~ disç1,uso.) - Sr. Presidet;Ite, Sr~. -e Srs. Senadores,
, ~ag_o ao conhecimento dos memb_~os ctesta Casa que· a Sec:re~·· taria de EnSino FundaMental do Ministério da Educação_ e_
·do Desporto realizou, no mês de maiO último, a "Sein.ana·
- :Nacloiiªf· <Je EducaÇão para Todos';, da qUal pafticiPâram
especialistas em educação, cientistas sociais, políticos, empresários, representantes de organismos internacionais e de pafses
com experiênciã.s bem-sucedidas de cooperação bilateral na
área de educação.
Como expositor_ no primeiro painel, coube-nos fazer a
defesa da importância política da educação, ·como um proce.sso _
abrangente e universal, para o desenvolvimento de qualquer
nação _que tenha como meta a prosperidade e o bem-estar
dos seus filhos.
NeSse_contexto fOi que desenvolvemos a palestra a nosso
encargo, com questões consideradas da maior im-portância.
E falamos com o Conhecimento de· que'm já teve sObre sf
a responsabilidade de governar uma das_ mais impOrtantes_
_ unídãdes da Federação: o Estado de Pémambuco.
_.
Eis um apanhadO dos peritos abordados em nossa palestra:
'
._E m prini eiro lugar,
há que se reconhecer o st'gnt'ft'c·ado·
. político da educação como elemento propulsor para o desenvolvimento, constituindo-se também num fator que permite
a mobilidade social e garante a distribuição de renda. Já dizia
o Mil:tistxo Reis Velloso: "'A educação pode ser a revolução
que o Brasil não teve na modernização incompleta e desi_gual
que realizou no Pós-Guerra."
'
. A importância da educação se faz. mais notada quando
se pensa na produçãQ de Ciência e Tecn.ologia. Em que nível
estamos em relação ao~s países do Primeiro_ Mundo?: A educação possibilita o maior retorno individual aos investimentos_
públicos e, com a Ciência e Tecnologia, toma-se o fator de
vantagem competitiva entre as nações. São_ os fatores que
permitem -~ subStituição de itens que precisavam ser importados _e que passam a s-er produzidos localmente, em condições
m~iS vantajosas.
O investimento--em brainWare, ou seja, a aptidão intelectual e fabril das pessoas, é o fator preponderante na produção
de riqueza, resultando na capacidade de satisfação económica
e social das nações. ·
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Como solucionar o problema de um país que tem a Sexta também investe pouco e a ajuda externa é reduzida (é mais
para projetes económicos)_.
--·
__ _
maior população do mundo, no que se refere à evolução do
Sabemos que educação em massa é um processo demonível de emprego, de modo a engajar toda a população economicamente ativa? Aliás, é incOncebível que coisas tão depen- rado, cujos frutos só aparecem depois de décadas de trabalho
árduo, grandes·htv~stiill_en~os e vont~de políticã- Voltada espedentes entre si, como evolução tecnológicã, desenvolvimento
cificamente a esse fim. No caso do Brasil. sabemos que a
industrial, aumento do nível de emprego e educação possam
educação-geralmente fica em segundo plano porque não costuser tratadas desvinculadamente umas das outras. .
. Pafa comproVai a Inaptidão cultUiai da lloSSã gente para ina tender bons dividendos eleitorais. Seus resultados não
tarefas as mais elemeJ;Itares, basta obs~rvar o uso _d_as regiões são palpáveis ou visíveis a curto prazo.
Neste momento_ em que se prepara uma nova lei sobre
áridas em Israel, na Califórnia e na Austrália. Com a irrigação,
utilizando-se conhecimentos relativamente sofisticados de hi- as diretrizes e bases da educação nacional, então, é importante
dráulica, motopropulsão, ciclos biológicos e de. mercado e que estejam muito bem_definidas as características que queremos do cidadão: consciência, responsabilidade, capacidade
alavancagem financeira adequada, é possível a obtenção de
resultados que, a uina,aDálise mais descurada, parecein irnpos- ·· intelectual _e preparação para o exercício de profissão que
atenda a um padrão tecnológico eStabeleCid_o para o Brasil
síveis. Foi o solo que mudou, ou foram as pessõã.s?~ EOrt_antO,
pode-se concluir que, no Brasil, a falha está na interposição' ·do terceiro milênio. _
equivocada entre investimentos materiãis e iõvestimefito prioSr. Presidente e Srs. SenadO!es:
ritário no capital hu~an_o.
,_
,_
Em 14 de maio, ao final dos trabalhos do citado encontro,
Por falta de defjniÇâó das prioridades, falhou também
foi assumido o "Compromisso Nacional de Educação- para
o Plano Nacional de InformátiCa nO aspecto da formação hu- Todosn, pelas três instâncias públicas de execução da política
mana. Tivéssemos os brasileiros aproveitado os anos da reser-- de educação basica: MEC, CONSEO e UNDIME, aíém de
va para investir maciÇamente na ã.bsorção, reprodução e cria-· · diVersOs segmeri~os soci'ais' e setQies do poder públicO. O comção de hardware e s~~are desenvolyi,dos no país para as
prõmiSsó ·vísa~ entre outioS pOntos a:.
. nossas características, fi abertura não teri~ o·efc!itt;> Qev~stador
.-:-assegurar a eficiente e o-portuna aplicação dos recursõs
que estamos sofrendc;>~
__ ,
. ,,
· ~nsti~uciorialment~ definidos e outrC?~_,_para_gar_antir, nos próO inverso ocorreu com a indústria. ·~ei"Oiiãüticit-,- Uma in.: :riiiios:dez -a~oS, a éori:clusão do ensiilo fu:ódamental para pelo
dústría nacional competitiva até -no exterior, para onde tem
menos 80% da população em cada sistema de ensino;
ido uma parte mu~to. significativa da sua produção. Mas é
-atribuir às unidades escolares crescente autonomia orum setor que privilegi,a a formação ·g~ ,'recursos h~'tfl_anos·,
ganizativa e didático-pedagógica, propiciando inoyações e sua
com investimentos de monta em centros de excelência, como
integração ao contexto local;
~
o !TA e o CTA.
···
•·
.
..
___ -:- v;Uori.zar $Qçial e_ profissionalmente o magistério, por
se-levarmos em Consideração o Relatório Sobre o· Desen.; / ~eio de programas·de formação permanente, plano _de_carreivolviniento Mundial, de 1990, do BahOO Mundiáf, 'Ve'remoS . :ra~ re~uneraÇão_e ó~tros benefíCiOs que- est:irriulem a melhoria
que um estudo recerité sobre os del:e'miinani:es dÓ PIB em
do trabalho docente e da gestão escolar;
58 países, no períOdo '_de 1960 a 1985~ Suiere que a' edUcação _ : ~ :...:....: iilStltp.~r Um" qrgaD.isÍno pemlanente de mobiliZação,
pode contribuir significativam-ente para o produto .agregado.
asses_sor;;ldo por grupo técníco de acompanhamento do_Plano
Um incremento de um ano sobre a média ·de anos da educação
Decenal de Educação p~ra Todos, para promoção, avaliação
pode levar a um aum~nto de 3% riO-PiB. Afirma ainda o
e divulgação dos esforços de universalização e melhoria da
citado relatório qUe -o 'priilcipal ativo ·e~nómico dOs' pObres .quali!lade do ensino fundamental.
é o seu tempo de trabalho, e que a ·educação aumenta a· ·
Não resta a menor dúvida de que o _compromisso se apóia
produtividade desse ativo. o que resulta1, 'no nível ihdividual,
-numa proposta muito ambiciOsa, quando estabelece como menuma renda mais elevada.
-- - -- -- --·
ta garantir a conclusão do ensino fundamental para pelo menos
um país que ·se· Pr~Ze, 'portanto,- dc!Ve envidar todOs os 80%
da população. Em primeiro lugar gostaríamos de saber:
esforços no sentido_de conseguir a univi:rs_alização do erisino.
O que é fundamental? Seria o primeiro grau completo, até
~oje o sistema educacional brasileiro: já ·oferece_~ .po_ssibia oitava série? Mesmo para pessoas que depois vão passar
lidade de atendimento a- 90% das criãn-ças; mas O- sistema
o resto de suas vidas trabalhando no campo? Dentro da realide ensino público-não e'stá aparelhado pàia lidar com a massa
dade brasileira, seria necessáiio que todas as pessoa-s tivessem
de crianças pobres,_ que são o seu pririCipal desafio, _principal_ co:q~ple~ado o primeiro grau, para o exercício completo da
mente nas primetra:ssene-s.
-- · · -·- -- cidadania?
É digna dos maiores elogios a -ifliciátiva de tentar _abrir
É preciso ter os pés no chão com relação à meta estabe_- .
os olhos da classe política e das elites dirigentes para o caráter
tecida. Hoje apenas 4,5% dos educandos terminam o primeiro
estra~égico da educação·, na tentatiVa--de" recuperar o tempo
grau, ou seja, de cada 1000 _que-ingressam no sistema, apenas
perd1do em relação' a bhtros países, qUe, 'nos últimos anos,
45 terminam a oitava série. Aliás~-durante algum tempo. fez-se
obtiveram avanços mui; to significativOS ~iP)eimos- de· desenum grande alarde sobre a alfabetização de adultos, mas baseavolvimento tecnológico, caso dos "tigreS asiáticOs".
dos apenas em resultados numéricos, quando muitos dos que
A educação somente se transfoirna"rã rem: priOridade na~onal quando se conseguir convertê-la eiri demanda política, se pretendiam alfabetizados mal sabiam "desenhar" o próprio
nome. O ensino, encarado como obrigação do Poder Público
o que depende de consciência populaf 'e das elites para a
em relaÇão aos menos favorecidos, deve ter em mira propormelhoria dos serviços prestados pelo Estado nesse setor ,_ pois,
cionar soluções adequadas para o binómio trabalho-cidadania.conforme já dizia o Presidente Kennedy~ "GoVCmã.i é admi- Portanto, u prazo de dez anos· estabelecido na Constinistrar pressões.,.
_
O Governo não gasta pouco (levarido·-se em conta o esta- · tuição de 1988 para erradicação do analfabetismo está longe
belecido na Constituição), mas ainda gasta mal. A sociedade. de ser alcançado. Na população de jovens e adultos existem
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o exercício de ações humanitárias na Bósnia. Pela primeira
vez, desde que irrompeu a guerra ciVil na ex-Iugoslávia, o
. Conselho de Segurança autorizou as .tropas da ONU a usarem
a força para responder a qualquer bombardeio às chamadas
O SR- PRESIDE~TE, (4YX P,i~s) '--;-';Ç<;"ic~!ló. a palavra:
. ~~áreas de proteção" ou para realizar incursões armadas.
ao nobre Senador Henrique Alme~d,a. , ,
·
Os países-membros, em colaboração com a ONU, serão
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL_ ~AP. Pronuncia
seguinte
discurso~)_
Sr.
Presidente,
s~
e
Srs.
senadores,
também
autorizados a usar. a força aérea nas ·áreas protegidas
0
, e en'i redor delas para dar apoio' aos soldados de manutenção
mais de três meses são passados, desde nosso enérgico pronunde paz 'daquela Orga_nização. Dej:)OiS-·de duas .semanas de inciamento, feito ?esta mesma e alta tribuna, quando encaretertsas negociaÇõeS, os Estados Unido.s, Inglaterra. França,
cemos a urgênc.xa de q':e. se r:veste a entreg~ do Porto de, • Rússia e EspaÍiha -que conceberam o· plano, numa reunião
Macapá!Santana à admtmstraçao do Gov_erno do. Estado dq , . de Ministros das Relações Exteribres - , cõnseguiram afastai,
Amap~.
.
' ·· · '. ' · ·. . ' ' · êirt"grá.tJ.de parte;·as críticas dos não-alinhados. EstamOs assis. E t~concebíve~l que contmue.~ mes?lo subo:dmado'7 vm~ . ~ fiíidô, Sr. PreSidertte, Srs. Setiádores, a mais um.lance desse
culado _a Companht~ d?cas do Para, sedt~~a na diStante ctdad~. · episódio dramáticO com que sonlós biindados no fi:ó.al do séd~ Belem, com te_rnvets e crescentes preJutzos para o desenvol-, . ·. culo.·
.
A guerra dVÜ que sérviOs e éroaiaS deflãgra:ram contra
vtmen.to econônuco· amapaense.
Smto-me no d:ver d~ le~brar que. a medtda r~cebeu
os muçulmanos da Bósnia tem levado o mundo a rememorar
recentem~nte, em fu~s d7 Janeiro ~o corrente ano, o t_mporã. política de exteimínio movida pelOs nazistas de Hitler contra
tante apo10 do própno dtretor-Prestdente da Companh~a Do65 jUdeus, durarite a Se_gunda G-uerra Mundial. A comUnidade
,c;as-~o Par~, Sr. C~r.lo~ Ac~tauas~u Nupes? qu~ ~ co.ns.u;lerou ... ·internacional foi traumatizada pela odiosa política de "purifímats do que um _?!ret1-o, 1,1m, ato 4e,_ JUStiça, perfc;nta,n;tente. · cação étnica" ·posta em prática; pelos sérvios, com todo o
enq~a~rada na politica do .Governo Federal pa_!a o se.tc;n: por.-. seU dramático' rosário de dor' ·que inclui a mortandade em
tuán~: ... ___ dí- · ~- -·• ~ - -~ · ·ci· .. · 6· ·.·· '
·massa ·de mulheres, velhos e criànÇ'as.· Em 13 meses de uma
1I?-prescm ve 1 que a g~staC?·: ?~S. I:t~g .C~0 ~.pu . 1 ~s.seJa
.
guerra civil genocida, a Sérvia cOriséguiu ·dominar 70% do
racxon~hsada, com.a a~.oç~o de~pr?vtden~tas ráptd~s.e,práttcas,
território da Bósriia, acuand6 toda: .uma população de muçul·
cumpnndo ressaltar a m_c:_correnc1a, no çaso_em·tel:;~., de qual- , manos com essa política de extermínio~·
quer despesa para a Umao.
, .
.. 1., _ ,
_
'YT. ,'
. . •.. , . . .
_
Trata-se de um problema aparentemente desprovido de
A Organ~zaçaq qas N~çoes .~J!Id~ !~":elou-s_e l~p?tente
maior Sigllificado, mas que, em verdade, adquire gi-andes diJ?~ra resolver o,gra_ve ~on.fhtq ~~nJc.o.-rehgt?SO_d_a ~ÓSJU~, en_. .
q~anto as grandes potenct.~s p~re.cem dommadas pel~ perplemensões para 0 -povo do. Amapá. ,
Os empresários·te.ríam desde "logo co~dições muito me-;
n.d~de. Er:qu'\o:o ~ consctencl~ h~J!l~na mostra-se dila~erada
lhores que as atuais pa:ra exércer é mesmo,expáfidit sua=s·ativi-: . I fütp ~s g~Itos .a~ ,mu~heres estu~r~d~~- ~-de. velhos e cnanças
dades, os trabalhadoreS iriam Sé béiléficiár dó 'c"résci'Diento. , ~~s~~s~nados, o~. ~:VIO.s to_r~~';D- ? :qapz para o PI_~!IO.
Paz
do mercado de trabalho e da val6riza~âó i:le _stüis' atividades.- , -. yap.~e-Ow:n •.•~. pnmetra_ m.tctatt'i.a, <;oncreta, no ~mbJto ~~s
Voltamos a irisistii no apelO qu~ ctiriSi~Os '3;0.Presidente. ·: . N~çoes Urudas_, t?m ~ objett~o de ;f!stabelecer a paz na regJao
Itamar Franco e ao Ministro Alberto G_oldman, para que uma . q~e ante~ c~~~reendJa. a I~gosláv~a_.
.
urgente solução ~eja adotada, em nome. ·cto inais· aútêntico, , .. , . Ç>,s ~~~~?~~a Bósma ~a? surpreender~ os 9bser':'adores
interesse público, impondo-se resposta ·imediata.
m~em~ctonai.s.,q~~ndo reJett.a!alfl. o r~fendo pla~o. de paz,
Coro o passar do tempo agrava-se 0 risco da perdà 'subsno _ref7rendo r~~~ado ~o fm~ de semana do~ dia~ 15 e 16
tancial do património físicO dO Porto de Macapá!Santan~;. _._de_m~IO. ~~u.p~n-~pal hder, Ra<;I-?van KaradZic, nao :orno:'
hoje reduzido a menos de 10% da primitiva área,.Cedida em
nenhuma xmctattva me~perada _q_u:ando,_ a pretext_o·d~ na? de~
janeiro de.1979: os 669.288 m2· de então, hoje são ·apenas _xar as grandes,poténct~s ~em .~lt.epta~t~a, convidou M1khad
pouco mais de 62.000 m2 ; eni·decorrência de sucessiva~ inva~
Gorbachev e. ~tnry_ K1ssmger ·3 rediguem um.J)OVO plano
sões, cessões e até arrendamento a ·empresas particúlares.
de paz. O líd~r. sér~t~ nada mrus .fez; do que ganhar tempo,
Minhas palavras, proferidas na sessão de 11 de março
enquanto a guç~r:_a c1':l que se~ pov? move contra os muçulmanos da Bósma contmua a cetfar vtdas humanas.
_
do corrente ano continuam atuais
Entregue-s~ o porto ao Gove~o do~Estado do Amapá, ,., . ·É evideni~,;S.r. Presidente~ Si-S. Senadores,' que Gorbaantes que seja tarde dem.ais, antes que acabe, trazendo enorchev e Kissingei dificilmente ac.eitârão essa incumbência em
mes prejuízos pata a coletividade, sacr\ficando'ás :rhelhores
circunstâncias.J4~·difíceis. O Pre.si.d~nte dos Estados Unidos,
Bill Clinton, Çq11J.prometeu-se a intervir imediatamente, se
esperanças de progresso da região, com mais justas ê humanas
condições de vida para o povo.
os sérvios ch~g_;I~etl}. até Kosovq,_ estudando a possibilidade
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente..
de enviar tropa~ à Macedónia para impedir que a gue-rra conta.
. .
_. .
.
gie aquela rep,ública. O que já ficou claro é que o Presidente
O SR. PRESIDENTE (Levy !)Ias)- Concedo a palavra
dos Estados Unidos mostra-se disposto a dar alguns passos
..
_para evitar quç:.,o conflito se espalhe, mas ainda não decidiu
ao nobre Senador Jutahy MagaJhaes.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSD B - BA. Pronuncia
como agir para .i.J:lterromper o ciclq de atrocidades que infeliCita
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sps. e Srs. Senadores, os Bal~s, afn:mt~ a civilização e ,coloca em perigo a paz e
o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, no
a estabthdade r~ toda a Europa .. '
último dia 4 de junho, um plano decidido em Washington
A Rússia; n;1esmo afogada em seus problemas internos,
para o envio de tropas que se destinam a proteger seis enclaves
não pode ficar alheia a uma ameaça que se desenrola sob
suas barbas. Os·russos aproveitam ã oportunidade para reformuçulmanos na Bósnia. O plano prevê o enVio de mais cinco
mil soldados da ONU, além dos nove mil já mobilizados para çar o seu pape,I ,pa região e lembrar sua condição de grande padrões diferenciados de necessidades educativas que devem

ser atendidas com estratégias pedagógicas específicaS: ·.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. · -

"hl· - · :··
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potência, com interesses dístirilos-, por1ânto, dos Estados Uni~
dos. O chanceler Andrei Kozyrev obteve o apoio dos mediadores da ONU para o emprego progressivo do Plano Vance-0wen, o que significa sua aplicação prática, sem que cada parte
envolvida necessariamente concorde com os seus termas, ao
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Na fase da ''guerra fria", qualquer intervenção colocava
o espectro do inverno nuclear para todos. Hoje, a interVenção
sob a bandeira da Organização das Nações Unidas é uma
hipótese concreta no_Balcãs, no Camboja_ e em Anggla, ainda
que estes países estejam distantes dos interesses ocid~ntai5:.
Se americanos -e- europeus respóndem aos gritos de milhares
mesmo tempo em que anunciou o envio de ti'opas de seu
país P:ara estacionar na fronteira entre a Bósnia e a SérVia.
ae Sóiiiális morrendo de inaniÇão, enviando alimentos para
E_ forçoso reconhecer~ Sr, P.resic:J~nte. Srs. Senadores, _ evitar a morte coletiva de um povo, poderão cruzar os braços
diante do clamor lanciD.anú~ dos b6sriios, as· põrtà.s" de suas
que existe nessa variante do plano de paz Vance-Owen. eleresidências?
mentos mais aceitáveis do que os contidos na proposta ameriSe todo um país, a Bósnia;-reconhecído pela Comunidade
cana, que prevé a suspensão do embargo de armas para os
muçulmanos e o bombardejo aéreo de alvos sérvios. Os aliados
Econômica Européia e admitido pela ONU, pode ser desfigurado, desmembrado e redistribuído impunemente, quem levaeuropeus dos_norte-americanos, com muita razão, sustentam
que armar os muçulmanos equivale a jogar lenha na fog_ueira,
rá a sério a Carta das NaçQ~s.l.,Jnid_as~ que proclam_a a inviol~
bilidade das fronteiras? Eis uma questão que poderá ser coloenquanto que o bombardeio, pelo ar, de posições sérvias,
Cada mais adiante-, se -a arro-gância dos sérvios estender a
deixaria aS tropas terrestres da ONU, na maioria européiaS,
expostas a ataques de retaliação dos sérvios.
guerra dos Balcãs à Albânia ou à Macedónia e servir de exemNão faltam novas propostas de paz. Como_a d_o Primeirp- - pio para os conflitos- tribais na ex-União Soviética. Ministro da França, Edouard Balladur, procurando colocar
Já ficou claro que as grandes potências, os Estados Unidos
e países da Europa Ocidental, terão de considerar a hipótese
sob a_ responsabilidade direta dos Estados Unidos e da Europa
de intervenção armada, sob a bandeira da ONU,_ para evitar
a defesa dos enclaves muçulmanos formalmen~e. criados pelo
uma repUlsiva "limpeza étniCa", em larga escala, que enodoa
Conselho de Segurança da ONU. O_ político francês contim.J.a
a consciêricia humana quase ao filial deste segundo milênio:
conclamando os aliados a fazerem aquilo que o Presidente
A convicção é a de que os sérvios terão de aceitar a existêric_i4 _·
dos Estados Unidos tem hes_itado_fazer, ou seja, enviar forças
de terra para a Bósnia.
__
__
da :BósÍlla dentro de suas :ituais fronteiras e dévqlver grançle .
parte, se não tudo o qUe capturaram nessa guerra de caráter
Segundo a revista inglesa Tbe Economist, diante do carágenocida.
ter sangrento desse conflito, são de três categorias as es_colhas
Na Bósnia, não existem campos petrõlíferos, como no
intelectualmente coerentes: manter-se à margem da_lp.ta, enKuwait ou no Iraque, mas existem seres hti.fuanbs, que não
quanto os beligerantes res-olvem suas diferenças pelas armas;
pOdem ser trucidados como animais .encurral~dos.
entrar na guerra contra os principais Vilões! que são os sérvios;
. ..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
ou continuar com o fornecimento im.parCíal de ajuda e de
forças de paz que, até o mOmento-, não_ produziu o resultado
O_ SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra
esperado- a pacificação: São escolhas que não se superpõem.
ao nobre Senador N~lson Wedekfu.
O nãO-envolvimento ria guerra seria simples. Não se trata
de uma guerra que afete diretamente os interesses do Oci:-O SR- N);:LSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
dente, uma vez que a região não é ricã ·em-petróleo, Como
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s. e Srs.Senadores_:
o Oriente Médio. O conflito_ também não representa uma
a cada mãnhã a Nação se convence que a reforma agrária,
ameaça aos países ocidentais mais próXiniõs da região, como
reclamada desde a céleb~;e proclamação de José BonifáCiO,
a Itália e a Alemanha. E olhe que não se trata de uma guerra
o Patriarca, é O instrumento essencial e prévio para qualquer
em que o certo e o errado sejam facilmente identifiCáveis,
política de desenvolvimento económico e social que o Brasil
por um observador medianamente informado. Se· é verdade
pretenda implantar. Antes mesmo do Patriarca, o revisioque os sérvioS são os principais agresSéfres, também é vei"dade
nismO histórico sobr_e a_ figura de Joaquim José da Silva Xavier
que os croatas estão se apoderando de faixas de territóriOS
e a Revolução Libertária de Minas, deflà.grado pela estudiosa
com ações bélicas.
_
paulista Isolde Helena Brans, revela-nos o nosso primeirO
Com efeito; sr. Presidente, Srs. Senadores, criméS de
e grande estadista, o Tiradentes, perseguindo a República,
guerra foram praticados por todas as pa:rtes que estão envola Abolição da Escravatura e _a Reforma Agrária, como pré-revidas no conflito etilTCO-religioso. Numa semana são os sérvios
quisitos para a soberania do E'aís e orgariização do estado
que produzem horrores contra os muçulmanos; na semana
de direito democrático.
seguinte são os croatas· que investem-~ Sàngrentos. Poderão
A intenção deliberada do Presidente João Goulart elÍl
alegar os sérvios que não tomaram a iniciativa de diviâir a
fazer·uma-reforma agrária, jimt3menté éorii'oí.ItraS que 6 PáíS
antiga Iugoslávia, uma vez que foram os àoatas os primeiroS
está até hoje a exigii", foi unia das causas da sua deposição
a proclamarem a cisão.
por um golpe de Estado que nos martirizou Por mais-de duas
décadas. A cada novo- governo que se instala, novo discurso
Adverte-se, Sr. Presidente, Srs. senadores, que uma paz
sobre a reforma agrária inunda a imprensa com metas audaimposta pelo Ocidente poderá ter a duração de um relâmpago.
ciosas e ·corajosos juramentos políticos. Em pouco tempo,
É claro que nesse clima de ódio tribal~ estimulado pelas atrociporém, Sr. Presidente, verificamos- que tudo não passa de
dades da guerra, nenhuma fórmula de paz poderá durar sem
um marketing governamental que apenas ilude a vóntade de
uma sólida base política. E essa base políticil-sô-pOde"rá ser
milhões de brasileiros e trai a demanda de uma realidade
fornecida pelas facções em conflito - QS s~ririos_, os croat~s
que n3.o Se pode mais esconder.
e os muçulmanos. Ainda que os séMos'iDiób1li:;i:em: oS muçul·-A verdade é que das poucas iniciatiVas de se realizar
manos e dividam o território da Bósnia com a CrOácia, Como
uma reforma agrária, mesmo que claudicantes, resultam admifaziam os piratas de antigamente com os botins, certamente
ráveis frutos, promissOres resultados, especialmente quando
os muçulmanos continuarão a inferni:~ar"a área Irióveiido uma
marcadas pela honestidade de objetivos e quando se entr~ga
guerra ·de guerrilha contra seus inimigos.-
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ao próprio homem cto campo a responsabilidade pelo ctesenca-

carne. farinha cte triiõ. mel etc. Junto à cooperativa, Os agriC~~~-

deamento do processo fundiário e produtivo. O exemplo histó-

tores criaram uma creche para as mães que trabalham fora

rico que nos deu Leonel Brizola, quando goverr1atior do Rio
Grande do Sul, ratifica-essa riossa a5Sertiv<L A paisagem sócioeconómica d_u interior gaúeho difere, em muito, "do resto do
País, pela sua estabilidade.e pujança, pelo tipo de colonização
que ali se sucedeu e, especialmente, pelo programa de reforma
agrária que Brizola realizou, doando, inclusive, -sem ihdenização, uma das fazendas de sua esposa para ser ocupada pelos
agricultores.
No meu Estado de Santa Catarina, nos municípios de
Lebon Régis e de Campos Novos, bem-sucedidos assentamentes de-agricultores derrtonstram como a reforma agrária
é 0 melhor remédio contra a fome e-O desenlprego; por'qu-e·
ela é a solução defillíttVã.""'cohtrã ·a:s niigtáçõ"eS de miseráveis
que, sem condiÇões -de sobrevivênCia nó "càmpo, irivadem as
grandes cidades à procura de trabalho e pão. o re_gHne de
mutirão e _o espírito de associativismo dos agricultOres têm
norteado a vida nos assentamentos. Os resultados de vida
gregária e das safras são formidáveis e crescentes.

do lar. A produção dos cooperativados já ultrapassa as 700
sácas de feijão, 600 sacas de trigo, 150 sacas_de arroz e 16
mil quilos de fumo. Além de uma diversíficada horta comuni. tária. a apicultura e a bovinocultura estão se desenvolvendo
muito bem nas terras do assentamento: 95 colméias e 79 animais garantem excedentes na produção do mel e urna produção diária de 120 litros de leite. Um viveiro com mudas de
erva-mate_ e el,lcaiiptos supre um programa de reflorestamento
e viabiliza a comercialização de s_ementes.
Os agricultores-_de. Campos -NoVcis ado taram a democra-tização da produção: a divisão -dos lucros de cada produto
é feita de acordo com as. horas trabalhadas por assentado,
descontados os custos de produção. O patrímônio da coope'rativa é de 2 bilhões de cruzeiro sem benfeitorias, -ti-ãto"res
e equipamentos. _Q_s__ agricultores, apesar de todo _esse progresso, ainda moram em barracas de lona, aguardando o curoprirnento de um conv~nio entre -a co_9penitívá. e_ o_- Qoverno
do Estado.
-- -- Sr: Presidente_, -sr~s e Srs. seiiacfõreS~ -oS 'ásse.Otamentos
Oriundos dos acampamentos dos sem-terra ou sobrevide Lebon Régis e de Campos Novos provam a capacidade
ventes das grandes Iegipes. de bóias-frias que susterifam os e a criatividade do agricultor brasileiro. O homem brasileiro
latifúri.diOS, es-ses fJõVos_ prOdUiOré~f receberam,_ cada Um, 15 ' . não _é menos trabalhador. menos talentoso do que o japonés,
hectares de terra, e_escolhenim o_mut'iião, a p-àrcéria, á éOOtie- · o alemão ou o norte-americano. Foi com a conquista do oeste
raçã'o vicinal e O-~ooperativismo c9~q Os ~minh.os iJ:r~Yer;-. · dos Estados Unidos, uma verdadeira reforma agrári~, que
síveis. para urna Vida socialmente digna e economicamente
uma lei federal garantiu aos desbravadores que se fixavam
çrodutiva. Nos assentarnentos_de Rio Tini.bó, Córtego Segre- nas glebas de terra e_ as exploravam, os títulos de pleno domído I, Córrego Segredo II e Rio dos Patos, 137 famflias Se- nio. Assim se ciiou- a estrUtura de pequenas propriedades
uniram para viver em solidariedade, para conviVei Uielhor • que caracteriza o rico mundo rural norte-americano. O Brasil,
reparfindo os frutos da terra e do trabalho, Durante todo Sr. Presidente, com o seu imenso território de terras férteis,
O ano passado, funcionou .o.f:qrpm de piscuss~o_pe_P!oblem~s
de imponderáveis reCursos n-atUrais, insiste eiiimãrtl:er a inaior
dos_ Assentamentos, que venceu os prime'ifos obstáculos e
parte de suas terras· nas mãos de poucos, o latifúndio improdesafioS de alojamento e ptep:ataçãO da"terra·parã a lavoura.
dutivo, as grandes_extensóes sem serventia.
. Mílhões de brasileiros esperam, há decênios, a .reforma
Em fevereiro passado, nasceu, VigorOSa e fértil, a·coopei.-ativa
agrária, a colonização planejada e auto-sustentável. Os acamde Produção Agrária de L:e,b.,on.~~~. rettnfp.d~ ~a}s d~ 69%
dos assentados. Nela, os agricultores, juntos,. comercializam
· .
pamentos dos sem-terra, de Norte a Sul do Brasil, oferecem
as safras e compram, a melhores preços, os insUmos agr'ícolas.
ao mundo cenários de miséria e dor, episódios de violência
Através da Cooperativa, os assentados já conseguiram um e morte, onde o crime e a injustiÇa -depõem contra o Brasil
preço para o feijão cólhido 40% acima do estabelecido pelo e os propósitos dos seus governos. Em Santa Catarina, SOO
mercado e uma· economia de 60% na compra de adubo, calcáfamílias, há mais de cinco anos, vivem acampadas, em condirio e- sementes.
·
ções subumanas, à espera dos prometidos lotes pelo GOVerno.
Com muito trabalho e_corage:m, os agricultores dç Lebon Segundo o Movimento· dos Sem-Terra, são necessários cerca
Régis, apesar das promessas não C_llillpridas Pelo INCRA de
de 10 mil hectares para assentar toda _essa gente. Em Fraiproporcionar habitação, energia el~trica, eStqdã:S,-e postos·- - Durgo, 45 famüias viVem em cabanas de bambu e plástico,
de saúde, não desistem frente às dificuldades e vão fazendo
trabalhando como bóias-frias na· colheita de maçã. São 220
conquistas importantes. Isto prova d talento e a capacidade pessoas, 80 delas crianças, que têm passado muito frio e fome,
do homem rural brasileiro, que, criadas condições mínfinas aguardando o cumprimento das promessas do INCRA.
Sr. Presidente, Sr4' e Srs. Senadores, a reforma agrária
para que ele se fixe no Carilpo, gera -e· multiplica riquezas.
progride e faz desenvolvimeonto. Em Lebon R~gis, loca_liza:--se _eleve_ ser uma prioridade nacional. Sem ela não se pode pensar
um dos quatro colégios agilColas de 1<;> grau de Santa Ca.taiina, eni varrei a fome e- a m-iséria do nosso. País, tampouco- se
falar em produção de alimentos; reforma urbana, desenvolque está funcionando precariamente em virtude da defiCiência
de recursos para completar a sua construção-e inaugurar os _vimento autónomo ou auto-sustentáveL Sem a r-eforma agrácursos profissionalizantes.
ria, continuaremos a nos enganar, a persistir na dependência
Outro eXemplo positiVO acontece rio nitii:11Cípfo" de Caroe nas sucessivas crises.
Era o que eu- tinha a dizer.
pos Novos, onde, no Assentamento 30 de Outubro, 80 fami1ias
estão trabalhando uma áre;:t de 2 mil118 hectares. Um gry.po
resolveu trabalhar de forma individual, "cada um responsável
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias}- Concedo a palavra
pelo seu lote". Dois outros grupos escolheram o trabalho
ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
comunitário, furidaram uma associação e uma cOoperativa.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
Os assentados da cooperativa, após três_ anos de muito_trabalho, já mecanizaram toda a área cultivada de 511 hectares o seguinte discurso-.)- Sr. _Presidente_, Sr"s e Srs. Senadores,
para o homem do campo, excluído do processo_ econ_ômii:ó
e já são auto-suficientes na prOdução de arroz, feijãó, leite,
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Por fim, firmou-Se um pacto qUe alude ao cumprimeiüo
dos direitos fUndamentais das crianças, não se esquecendo
do atendimento mínimo a todas as famílias que preCiSam de
auxílio: ---.-FkoU
clarO
p
objétivo
de
atingir
a:
ini~-niZáÇãOClt~--Oítenta
Essa crença intensifica o fenôrrieno migratóCio, àúlnentando significativam ente a população e õs problemas sociais
por cento daS crianças em todo o mundo, contra as seis doenças
das metrópole~.- A maior parte dessa população é composta _evitáveis até_ o ano _dois mil, tal conquísta resgataria a vida
por crianças, as quais são jogadas no mercado de trabalho
de três milhões de criançaS, evitando quatrocentos mil casos
de óbitos por ano.
informal para ajudarem na renda familiar. A escassez de op~Jr
Além desse objetivo, registrou-se o combate à desnu~
tunidades, porém, -s-eguida da falta de alimento, de educação,
de segurança e de cidadania, acabam por en_gro_ssar os grupos
trição infantil, provocada por infecçóes prolifeiantcs Ofiundas
de meninOs na rua ou pior aírlda, de meninos de rua.
da deficiência alimentar.
-OUtras metas ianlbérn foram definidas, -pe-la sua imporComo em outras cidades, é assim tambêm nas ruas -de Maceió, onde cada semáforo não é apenas um sinal de trânsito, tância no cenái'io" mUndial:
a) redução de um terçp na taxa de mortalidade infantil;
mas também um sinal de alerta à sociedade. Meninos de todas
0) redução de cinqüenta por centO na taXa de mortalidade
as idades, ali se atropelam na tentativa de oferecer um serviço
materna·;
e levar algum dinheiro.
c) redução de cinqüenta poi" ceYito nã.S -taxas de desnuEsses mesmos personagens se multipliCam nos estacionamentos, na frente dos bancos;dos restaurantes, dos supermer- trição moderada e ala~mante em crianças menores de c!nco
cados. Expostas a todas as intempéries e à Violência ui-Oana~ anos;
d) educação básica para todas as crianças;
acabam por se render às drogas, ao roubo, à prostituição.
Muitas vezes são explorados por adultos na prática de crimes,
e) disponibilidade de serviços de planejamento· familiar
por serem menores e, por isSo iil.irilputáveis.
·
pai"a todos os casais.
Todos os países que participaram do encontro concorMeninos e meninas trabalham como aviões nas bocas
daram em formular programas nacionais que busquem formas de fumo espalhadas pela cidade. A prática de crimes, muitas
de atendimento a essas metas.
vezes lhes dá a ilusão de passar da condição de explorados
O Encontro Mundial assumiU um compromisso jamais
a exploradores.
Assim eles crescem acreditando que roubar, furtar, conanteriormente cogitado com as crianças de todo o mundo
_:_ o de mobilizar todas as organizações envolvidas com a
sumir drogas c até matar são circunstâncias naturais para quem
deseja viver ná chamada Selva de Pedra.
questão da criança, a fim de efetu_ar o pagamento de uma
dívida c_onsiderada vergonhosa. Percebe-se que essa preocuNesse contexto, acabam por constituir uma _sociedade
marginal, contra a qual se _arma o restante da população, pação ê a primeira semente- lançada:- à -Tui do direito e-lltre
os povos.
por se sentir usurpada de direitos fundamentais como liberdade, segurança e vida.
Do encontro extrai-se que se deve obedecer ao princípio
d~prioriâade absoluta da_criança, entendendo este como senCabe uma indagação: agres~ores ou f!gn!didos?
do o seu crescimento físico e mental tutelado pela sociedade,
Se considerannos as condições de vida dessas crianças
compreendida como aplicadora de recursos. A criança, afínai,
e adolescentes é possível compreender qualquer dos seus comsó possui uma única chance para se desenvolver·, e o processo
portamentos, por mais~-inadequado que seja.
por ser delicado deve ser encarado corno prioridade absoluta.
Não é também compreensível a iTidignação do cidad3o
A essência _do desenvolvimento infantil é comprorilisso_
que reivindica o seu direito de viver Com segurança? Não
de todos, devendo a sociedade assumir tal pacto nos bons
seríamos todos agredidos por uma s.ociedade_ i~~pa~ de supri~
e nos maus momentos._ Assim sendo, não deve ser descumdireitos garantidos pela ConstituiÇão? O direitO de ser cidadão
prido em tempos de recessão económiCa, nem -oscllai- de acornão inclui também o dever de lutar pela garantia de cidadania
do com a influência e- o -poder económico de determinados
àqueles a quem a sociedade tem negado? A agressão tem
políticos, não se curvando, portanto, a qu-alquer ideologia.
andado lado a lado com a omissão da sociedade civil. É urgente~ portanto, que esse problema seja repartido por todos.
Sob ·o prisma do UNICEF torna-se emergencial o desenvolvimento do princípio da prioridade absoluta, à medida que
se todos não quiserem coner o risco de conviver com uma
um_novo século se aproxima, não suportando mais a miséria
total desarmonia social.
que atinge às criãilÇas do terceiro mundo.
SITUAÇÃO MUNDIAL I>A INFÂ.NCIA
Uma visão panorâmica das informações sobre a distribuição de renda contida no Relatório do Banco Mundial de
Através do relatório Situação Mundial da Infância, o
1991 mostra uma realidade caótica. Dos dados disponíveis
UNICEE_aponta propostas que visam minimizar ou até errapara os anos da década de oitenta extraímos que o Brasil
dicar a pobreza que atinge cerca de um quarto da humanidade.
é o país que apresenta o maior nível de concentração de renda
O resumo do relatório alude primordialmente ao Encontro
(46,2%), superando a Guatemala e a Costa Rica, ãtnbos cOm
Mundial de Cúpula pela Infância, realizado nas Nações Unidas
40,8% e 38,8%.
·
- ···
a 30 de setembro de 1990.
Países como o Brasil, Guatemala, Venezuela, Costa Rica
Nesse encontro de cúpula foram-formuladas propostas
e os af:dcanos serilpn! se encontram vulneráveis a crises econóque têm como meta a obrigação c o compmmiSs"o-de-erradicar
micas e políticas, o --que faz com que descubram o princípio
a desnutrição, as doenças evitáveis e o-analfabetismo; tendo-se
da prioridade absoluta da criança.
por base que duzentas e cinqüenta m11 Crianças em todo o
A criari."Çã sempre é a m3.is atingida não importando qual
mundo morrem a cada semana e outras miiliões_s_QbreVivem
a causa; ora a crise provocada pela dívida externa, ora pelos
desnutridas e doentes. exemplificando uma crise iminente que
ajustes estruturais, COmuns riOs países sú.bdese"nVolvidos.
fere o princípio da nova ordem mundiaL
pela enorme concentração de renda, que se materializa a partir
da distribuição do solo, resta a ilusão de que nas grandes
cidades são menores as desigualdades s.oci3.is e ~aíores as
oportunidades de trabalho.
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Para que o princípio da prioridade absoluta seja respeitado os países devem aplicar conhecimentos tecnológicos ou
até medidas simples na proteção à Salí.dc, á ntitriÇao e à educação para a infância.
Com aÇões a nível nacional, onde -for possível, e cOID
o apoio internacionaf qu-ando o gOVerno não tiver condições
reais, políticas específiCas devem ser postas em ação. com
a finalidade de proteger as necessidades básicas da criança.
O UNICEF prega que para o princfp)o ser ·posto eill
prática, novos mecanismos devem ser acionados para acompanhar o perfil da criança em cada naçào, respeitando sua realidade sócio-económico-cultural.
É difícil conceber a idéia de _que nos _paíse..'i subdesenvolvidos seja mais fácil apurar quantos carros foram importados do que avaliar os índices de desnutrição infãritlL
O Encontro_ Mundial de CliPuTa juntaiTiente éom--'a-convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças estabeleceram padrões mínimos para a proteção à vida, à saúde e
à educação desses infantes; preserva-ndo assim a integrfdade
dos mesmos contra abusos _que venham a sofrer.
Contudo tais países continuam descumprindo os padrões
mínimos de convivência digna com relação às crianças. o que
nos leva à conclusão que a origem de tanta miséria e ignOrâ-ncia
está diretamente relacionada com problemas estruturais de
origem social.
-

SITUAÇÃO DO BRASIL
Segundo dados oficiais do IBGE, 41 por cento da popu~
lação brasileira tem de zero a dezessete anos. Dcstes,_50,5%
vivem em faml1ias cuja renda familiar é de meio salário mínimo
per capita e 27,4% vivem erh famílias com renda familiar
de até um quarto salário míriúno per capita. Isso sigriifica
que trinta milhões de crianças e adolescentes pertencem a
famílias pobres c dezesseis milhões a famt1ias miseráveis.
(Crianças e adolescentes brasileiros- !BASE, 1991)
No que diz respeito às condições de saúde e saneamento
a situação não é das mais animadoras. Os dados- dispOníveis
são poucos, mas sabe-se que a grande maioria da população
brasileira vive em domicílios sem saneamentO básico. As crianças contraem doenças que podem ser facilmente controladas
apenas com o saneamento, tais Como -infecções--intestinais.
O Brasil ainda convive com taxas de mortalidade infantil de
sessenta por cento (Situação Mundial da Infância), com variações significativas deste indicador, em termos regionais desfavoráve-is ao Norte e Nordeste do País.
O Brasil tem em seu quadro estatísticõ-úma mácula que
caracteriza uma profunda carência à criança, que crescerá
convivendo com os desajustes estruturais de sua família, priilcipalmente no Norte e Nordeste, onde a miséria já tem lugar
na história e na paisagem. Na região do Nordeste~ especialmente na zona rural, não há saneamento básico, o que já
seria suficiente para justificar o êxodo rural.
Atesta-se por fim, que neste cenáriO, a marginalidade
se desenvolve por questão do crescimento demográfico, da
deficiência sanitária, da carência alimentar e habitacional, do
analfabetismo, da desqualificação profissional.
Nesse ambiente iiióspifõ-, crescem a críança e o adoles-'
cente, ila perspectiva de se tornarem infratores, uma vez que
são excluídos do processo de cidadania. E numa escalada
inglória surgem marginais e delinqüentes qüe--se tran~forrriam
em ameaça à própria sociedade.
A partir dessa demanda (j_ue engrossa as filas -dos miseráveis e infratores, pergunta-se quais as tentativas em regular
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a vida das crianças consideradas_infratoras e, por fim. o que
faz para diminuir a violência contra e praticada por eles.
SITUAÇÃO ALAGOANA
Evidências tiazidas pela PNAD revelam que existe_ um
contingente expressivo de crianças vivendo em famtlias abaixo
da chamada linha de pohreza. Os diferenciais regionais de
pobreza no País são bastante intensos. Na região Sudeste,
por exemplo, 23,2% das crianças e adolescentes, em 1990,
possuíam renda mensal per capita abaixo de meio salário m{ni_mo. Em contrapartida, a pobreza atingia índices quase três
vezes superiores na_ Região Nord~_ste, uma vez que 66,8%
das crianças e adolescentes viviam cm fanitlias com renda
inferior a meio sa]ário mínimo, situação similar à encontrada
·
em Alagoas (61,8%).
Em maio d_e'"1991, o Movimento Nacional de MeninOs
e Meninas de Rua de Alagoas, a Fundação Estadual do BemEstar do Menor de Alagoas, a Fundação Centro Brasileiro
para a Infância e a Adolescência e o Terra Nova-...:...:: Proje-to
Axé-=-Bahia realizaram o levantamento de meninos e meninas
de rua, visando a obtenção de um número preciso dessas
crianças.
_ __ - - Dentre os dois mil e oiientã e Um meninos e-- meninas
encontrados na rua, 37,5% estaVam trabalhando Sozínhos; -9,13% trabalhando com unl adulto; 33,4%- estavarri-pCrámbulando e 4,2% apenas dormindo.
Segundo informações da .Fundac (antiga Febem), estima~se_ que o contingente de_ meninos e meninas de rua, na
capital; seja da ordem de_ cento c cüiqüeOia. Corri estes_meninos e meninas foi feita Uma pesquisa amostrá! (quarenta e
sete questionários), em agosto de 199~. Os resultados revelaram que:
-85% das crianças eram do sexo masculino;
-42,5% tinham pai e mãe; 15% mãe -e pàdrasto; 13o/~
pa:i, mãe e p-adrasto e os 27,5% restantes estavam distribuídos
entre outras formas de estrutura familiar;
-14% haviam saído de casa por razões de violêricia;
13% porque quiseram; 8,5% ·expulsos pe"lo pai: 6,4% por
vi9lência decorrente do alcoolismo;
-46% desejam voltar para casa;
-23% eram analfabetos;
-57% eram procedentes da própria cãpftal e 35% dC
outras cidades.
_
.
_
_ .OUtfos aspectos relevantes, colhidos da experiência de
profissionais que trabalham com meninos" ·e ·meninas de rua,
indicam que:
-todos buscam reencontrar na rua- o vínculo perdido
no lar, daí se agruparem e se protegerem uns aos outros.
Geralmente têm um chefe;
· -Na rua são submetidos a uma vida difícil e/ou trágica.
Não têm nenhum apoio e enfrentam violências as mais -diversas, tanto- nO próprio grupO como entre oufrCfs grupás e pOr
parte dos policiais;
-muitas fa_mílias esdmularam_as crianças a abandonar
o lar, quando por seu estado de miséria não conSegUiãm "aSsegurar-lhes a ~limentação mínima ou quando os C3$tigavam
severamente, ao constatar que no final do dia não haviam
trazido a quantia estipulada pelos pais. O depoimento de vários deles é que na rua apanham menos que em casa. Isso
confi-rma que uma das causas básicas do problema dos meninos
e meninas de rua é o estado de miséria a que estãO submetidas .
_as famílias;
--
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- o contingente de _menina.s de rua era bem menor cm
rado direito de todo~ e dever do Estado: saúde. educação.
comparação a:os meninos. Em contrapartida, o sexo feminino
cUltura, laze_r; na pollfica assistenCial contempla complemenera submetido a maio c nível de _violência~ passando pelo estut.ação alimentar. abrigo e programas de capacitaçào e inicíação
ao trabalho para adolesccnles- poOrCS.
_
pro, prostituição, gravidez precoce,- abortos~ doenças sexualmente transmis5íveis. negação de direito ao filho, dentre ,ou-._ ·-~ ~ ·. No ql}~ .sê r_eferc_ ~ _pOlíúca de proteção especial, o Estatros;
_ tu to criou Lima política de a,tendimemo às .Çr_ianç.g.? _e jqv~ns

-IDcninos c meninas n·ãó têm nenhuma expectativa de
em circunstâncias difíceis. em ra;r.._ão de sua conduta ou da
sair da situação em que vivem. Sua rii.afoi-perspectiva é a . OrriisSào dos aduÚ.os:
___ _ __ , --"
_ _No campo das relações processuais- que trata <;Ja aborde permanecerem vivos.
Cumpre registrar que o problema dos meninos c meninas dã.gem ju-Tídicã qUantO à- prOhlemátiCa do menor em situação
de rua está presente~_ em_ rn_aior ou l)'linó_r _grau. e·m todas
de risco pessoal e social. o Estatuto substitui o tom subjetivo
as cidades alagoanas. A difiCuldade de accsso__g/ou a inexis- e discricionário do direitO tutel:l( latino-americario por um
tência de informações restringiu esta sínte;:;e a cidade de Ma- enfoquC garantlsta:lOtroduiindo um conjunto de salvaguardas
ceió.
- jurídjcas que -visam assegurar à criança e ao_ aPolescente a
ço_ndiç_ão de suje;itos de direüo.... _ .
.
_~
No que pertine à violência os regisftos:âe morte_s__pbtidos
no Instituto Médico Legal. indicam algumas oscilaçõeS com
O Estatuto prevê a pos'Sibilidade d€: fis_q.J.li?:w;ãô nas ~ntipreponderãnCia de aumento. ano a ano. em todo o Estado.
dad~~ governamentais. _As medidas aplicáveis Qizem respeito
Em 1984, vinte c três _c:asos; em 1985, dezenove caSos; em
ao d~scumprimei1to de algumas das normas, cabendo a adver1986, trinta e seis; em 1988. treze; cm 1989, trinta; cm 1990.
tência ou, em _liltima instância; o_a:fastarilento proVisório ou
setenta e dois e_ nos primeiros meses de 1991. viryte e noVe
de.fii_l:i_tiv~_dos dirigentes. Erno,sasós ~xTreinos, poçlen<:J:O cu\ micasos.
nar com o fe-Chamento da unidadC oidlüefdição do programa.
através d~ procedimento específico, assegurado o direito de
A situação sócio-ecohômica dcssas.v:ítimasdcmonStfa que
ddesa.
--a história da criança pobre e/ou mi:serável começa com _a violação dos direitos b~icos c. tennina: na adoles_cência c_om o ceifa__D~_!ltre outdts mudanças, O Estatuto amplia também o
.
· · -·- ·
elenco de _medida_s aplicáveis aos adolescentes, autores de
mento da _viQa.
infração penal. Entre as med_idas estão a_ obrigação de reparar
o dano. a prestação de serviços comunitários e a_requisição
RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS
de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
Cabe aos governos a responsabilidade de assegurar inveshospitalar ou ambulatorial.
timentos básicos às necessidades humanas._ tais como alimenA nova estrutUra_ da. política de promoção e defesa dos
tação, hígiene, educação, saúde, $egu[ançã c tantaS outras.
-direitos da criança e do adole~~_ente tem por base a descentraEstes investimentos são pribrítáriós liãO pot motÍVOS humanos,
lização político-administrativa·,_ além dã. participação popular
mas sim para propiciar o crescimento do país.
organizada em assoçiações.
Quanto à descentralização político-administrativa a Cons~
Os governos dos país do Terceiro Mundo gastam cerca
de um quarto de seu orçamento cm investimentos que ViSam
tituiçãO limitou as ãções a cargo da União, restringiu o papel
suprir as necessidades básicas, como serviços de saúde c e9u@do ~stado e ampliou as competências dO MuniCíPio e da comoção·; porém mais da metade destes gastos são destinados a
nidade, cabendo, assim. à esfer/'EstadUa1 e Municipal a_coorserviços de custo alto que beneficiam poucOs, e menos da
denação e a exeCução das políticas concebidas -no Estatuto.
metade são destinados a serviços de custo baj~o que benefiTambtfm São reSPonsáveis as e:otidades beneficentes e de assiscfam a rilaioria. Apenas doze por cento ·dos gastos governatência social.
. Ao se ~nali~ar o Estatuto, verifiCa~se ·que à-União está
mentais são destinados a investimentos em sa_t1Çe_ ~-educação
para a maioria carénte.
v-edado executar diretamente Os prog"fámas de atendimento,
Graças à Constituição, tornou-se póssível_~ concepção
devendo a mesma exercer Uin papel de emissnr das nOrmas
de um projeto de lei que tratasse a c;r_iança e o adoicscent~
gerais e· ·cta coordenação geral da política:· Segundo a nova
como sujeitos ativos da sociedade. Daí surgiu _o Estatuto da --lei. as -normas gerais competcrrc·a orna inStância co{egiãda
Crianoça e do Adolescente expresRando e Concretizan·do os
- o Conselho Nacional da Crúi-nÇã.- e do Adolescente -.
direitos da população infanto~juvenil br::_t~sileira,_ que, lamenta~
que aeve ser púítário.
velmente, está em permanente estado de _abandono.
O Estatuto dá margem ao raciocínío de que cada Estado
A concepção do Estatuto é a doutrina de proteção integral
deve ·adaptar as normas:· federais à Stia realidade. Assím o
defendida pela Organização das Nações- Unidas, com base
·Gove_rno Estádual passa a executar diretarilente oS programas.
~uplcme-ntaildo o trabalho realiZado peloNlunicípió, que por
na Declaração Uni'versal dos Dir~ítos das- CrliDÇás, afirmando
sua vez,_ através de_ l~i municipal também criará o Conselho
a criança íntrinsicamente ·como ser h_umano. a qual deve ser
respeitada como pesso_a em desenvolvimento , além de consiMuf!idpal.
oe:sse-modo a poy_~_.:Política de_ atendimento~ à_ c;riança
derá-la portadora da continuidade da espécie e reconhecidamente vulnerável em países como o Brasil.
.
.
e ao adolescent_e_será_ estabelecida por coõ.SelhõS iTi.Uniê:ipais,
O Estatuto acrcsçenta conteü_dos novos 4s_políticas públiestaduais e nacional. EsSes· conselhos deliDerarão- e coritrocas para a infância e a adolescência- ____,._a de_fesa jurídica --farão ações em todos os- níveis, assegurand-O a-pat-tlcipaçãOsocial para menores envolvidos em questões_ de natureza.lega1,
põpUla·r ;·igmi.litária:! pO:rTlilénifêdiO de orgariiiaçõeS represenprogramas e ações de atençã_o méçlica, psicossocial e juridica
tativas.
_
_ _
Além da criação-·de-oonse!hos, a nova politica f)rega a
a crianças e adolescentes vitimadas ou em estado que requeria
maior atenção.
_ . _
manutenção de fundos municipais, estadu-ais e nacionariigadOs
O EstatUto se organiza em ações hierarqUizadas em prol __ aos respectivos conselhos de defesa da criança e do adolescente.
dos infantes, contidas na política social básica, onde é _conside-
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Com a rec~nte lei, as criança·s e adolescentes serão a-tendidos onde e qUando os seus direitos forein Viorentados. Cabe
ao município mobilizar os recursos que a ConstituiÇã<;> e o
Estatuto põem à sua ais(>osição.
. Para o município que, realmente; desejar participar da

defesa da criança e do adolescente, o conhecimento do Estatuto é fundamental, uma vez que nele estão confidas as normas
gerais federais, obrigatórias em:-- tOdo o territóriO -nacional,
e o pritldpio da vontade política, entendida como aquela que
é manifestada através_ de órgãos legitiriiarO.ente representativos.
- -

CONCLUSÃO
Em face do exposto, verifica-se que _com o surgimento
do Estatuto da CrianÇa e do Adolescente a sociedade e.stá
legalmente instrumentalizada para buscar as soluções que o
problema requer.
Ocorre, poréin, que, na prátíca, a aplicação do Es_tatuto
depende da criação dos Conselhos Municipais dos Direitos
da Criãnça e- do Adolescente. Esses devem ser compostos,
paritariamente, por representantes de órgãos governamentais
e não governamentais. passando a ser da sua competência
deliberar em todas as- questões relativas ao atendimento dos
direitos da criança e do adolescente além de controlar as ações
voltadas para essas questões.
Desse modo, a sociedade civil é conVida~a a pa~ticipar
de atos privativos dos dirigentes, dos homens de Estado.
Estariam esses homens preparados para atlministrar em
parceria com a sociedade civil; para permitira pártidpaÇãopopular na formulação de políticas e no controle das ações?_
No Estado de Alagoas·, apenas nove municípiOs, até hoje,
criaram os referidos conselhos~
A que ou a quem se deve tamanho desinteresse?
Que paróela da população conhece, de verdade, o Esta·
tuto da Criança e do Adolescente?Existe queni -diga que, concretamente, o que o Estatuto
acrescentou de novo à vida das crianças e adolescentes, foi
o direito de, livremente, cheirar cola no meio da rua.
A cidadania não é dádiva, ê conquista. Mas, para -que
haja mobilização é essencial o c.onhecimento; para que seja
fomentada, através dele, urna mudança de atitudes.
Certamente, não é fácil criar uma nova Consciência naS-pessoas adultas, Elas já têm O seu modo_ próprio de sentir
e de agir. E, mesmo quando conseguem intelectUalizar conhecimentos novos, têm dificuldade de incorporá-los ao seu quotidiano.
Se é tão difícil mudar consciências velhas,_ p~r gue ~ão_
investirmos na formação das novas? Assim Sendo, na busca
de solução para o problema da criança e do adolescente, havemos de concluir pelo envolvimento dos maiores interessados
-as próprias crianças e adolescentes, todas, independente
da sua classe sociaL Cabe aos órgãos responsítvêlS'_l)'éla educação a tarefa de levar essa discussão à escola. A realidade
da criança e do adolescente em condição de miséria" precisa
ser difundida e enfrentada e a sua comunidade reflitam sobre
os problemas inerentes a essa significativa parcela da população.
A criança tem a capacidade de enxergar-com-o- coração
e o adolescente é dotadÇ> de uma energia e de urna ousadia,
que quando bem direcionãdas conduzem a mudanças que surpreendem a racionalidade dos adultos.
Se os investimentos feitos, até agorà, conteriiplaram apenas a participação adulta, sem a obtenção âe qualauer resul-
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tado sígnifiCitivo, há que se investir nesses novos atares, pro--vendo-os de conhecimento e _condições para extrair dos discursos o tão propalado exercício da cidadania.
· - Ness_e perspectiva as instituições governamentais precisam ser transformadas em instituiÇões públicas, abeitas, sem
preconceitos, _sem medo de uma gestão participada, entendendo problemas e soluções como parte de um mesmo todo
e, portanto, comum a governantes e governados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. !'RESIDENTE (Levy Dias)- Concedo apalavra
ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr~ _Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, apraz-me vir à tribuna para uma breve oração sobre o
PMDB, o partido cuja legenda me trouxe à Câmara Alta,
na qualidade de representante do Amazonas.
É propício o augusto recinto desta Casa para um discurso
de exaltação dos princípios que-definem e regem o coffii)orta~~nto ,é_ticC? do PMDB, in_clusive a firme crença nas v~rtudes_
da _mo_ralidade administrativa_
Poss_ui o meu P_artido uma nobre linhagem. Suas tradições
remontam a Rui Barbosa. seja como autor do projeto da
primeira ConstiturÇãá Tej:lUblicana, seja como -inspirador dos
princípios que nutrem o pluralismo democrático. É este o
regi_m_e que torna o poder público digno de respeito dos concidadão!>.
Há momentos em que o destino nos impõe o dever de
um pronunciamento claro, preciso e irretorqUívet em defesa
da institUição a que pertericemos: Esta ê a iriíriha intençãO
no instante exato em que cada um dos membros do PMDB,
como simples cidadãos ou membros do Congresso Nacional,
sente que pesa sobre si um compromisso indeclináVeL
Trata-se, Srs. Senadores~ de resguardar a imagem do
PMDB como_agrerniação política, que segue a trilha de vultos
que engrandecem a História do Brasil contemporâneo. Se
procurarmos as _nascentes de nossa instituição,- haveremos de
encontrar nas origens mais distantes de nosso Partido figuras
políticas de notáVel eStaturâ moral e ínteiectiiaL Nessa bela
galeria estão presentes Prãdo Kelly, Otávio Mangabeira, José
AiriériCõ _de Almeida_, Alioffiar Baleeiro, Milton Campos e
outros tantos brasileiros que tornaram distinta sua presença
em nossa vida política.
Eram todos eíes port3dores de ·singular grandez~. Homeris de notável cultura -, juristas, escritores, oradores de
m_ão ~heia. Muitos grangearam o respeito e admiração da
oJifiiíão-pUbliCa- pOf sua ãdmirável atuação nas mais elevadasesferas do poder público.
A defesa da moralidade administrativa e a vígilância constanfe em tOrno da livre manifestição do pens3mento e deoutros direitos inalienáveis do cidadão, como a liberdade de
consciêndã. -e- de crença religiosa, -marcai-ãm a condUta dos
antecessores do Movimento Democrático Brasileiro, MDB,
mais tarde PMDB.
Nuin ..molnento crítiCo- da vida política do País, a-'aÍltigaliderança da União DemocrátiCa- Nacional, tendo a frente a
inolvidável figura de _OtáVio" Manga beira, promoveu um acordo interpartidáriO, que se torn-ou célebre, para dar sustentação
ao Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra. Esse apoio
assegurou a govemabilidade durante o mandato desse Presidente Constitucionalista, o chefe de governo que trazia a Carta
~agna debaixo do travesseiro.
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Percebem V. Ex~s que me refiro ao Sr., _l;{uri Andraus,.
recentemente empossado no. Ministério da Agricultura, como
-1seu titular.
. .... ~-~'
_..~ ,·,;;.·~··•·
, REQUERIMENTO N' 223, DE 1993
Não teve o PMDB a mínima influência-nessa nomeação;-..
'
.
,
Aliás, os principais 6rgãos de imprensa do País classificafam
Votação, em turno único, do RequerimentO n9- 221; de
a escolha como decisão estritamente pessoal do Presidente
1993, do Sertador ·valnrir Carripelo, solicitando, nos termos
da República. Influíram, no caso·, amigoS palacianos do Minis:.
regimentais~ 'a "tni.riScriÇão, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitUlado_ O preconceito contra o Nordeste, de autoria
tro Nuri Andraus, contra quem são apresentados indícios de
do Escritor Gerardo Mello Mourão, publicado no jornal O
possível culpa em diferentes processos que q fp.volvem.: _r
Povo, de Fortaleza, edição de 9 de março de 1993.
Somente por iriadvertêncía, oli-desinforiri;_ação, alguii! re.:~2pórter poderá considerar essa e$colha c_o_mo fruto de um~
decisãO -partidária, peeinedeDista. Tàl supo-Sição_nãQ teriafuil:.. PROPÓSTA-PE EMENOA A
damento. Pois, eni nossas fileiras, o Sr. And:raus jamais passou
COSNTITUIÇAO N' 17, DE 1991
de uma figura absolutamente desconhecida.
Votação, em primeiro__ ttirno, da· Proposta de Emenda
É óbvio que, se se tiVesse atribuÍdo á-Crjtieu P3rtido a
à Constituição n9 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
míSsãiY de indicar um dos seus dirigentes pâtá_ocUpar aqu~le
~imon e outros Senadores, que dá nova redação ao inciso
MinistériO, teria sido outrO 'o_ nome escolhido. O nosso ilustre
II do art. 40 da Constituição Federal.
Presidente, Senador José Fogaça:-oom.--0--Sén'soq:_-_a~ I-esporlsi-··
.~3bilidade que o caracterizá~ ·-~e· preocupada: antes- de tudo com.
MATÉRIA
A
SER
DECLARADA
PREJUDICADA.
a reputação, o estofo mora_l e a competência ·.de Um candidato,
':•'·''. ,,
·_
antes de o indicar para o Cafgó.,
· Projeto de Resolução n' 95, de 1992, de autoria do Sena•
: t"·..dor NelSon Wedekin, que altera o Regimento Interno_do SenaEm reunião realizada para exame do assUÓ.to, a ExecutiVa
do Federal, para criar a Comissão de Fiscalização e C.ontrole.
do PMDB, seção paulista, declarou que a _r~sponsabilidade
da nomeação do Sr. Andraus cabe exclusivanlente ao PresiO SR. PRESIDENTE (Levy DiaS) '--- Está encerrada a
dente Itamar Franco. Proclamo minha solidaÚC1dade aos com- sessão.
panheiroS de São Paulo nessa definição de at~tude.
(Levant~-se a sessão às 18 horas e 40 7?'1inutos.)
É claro que nenhum dos processos de 1que o Ministro
ATO DO PRESIDENTE N' 353, DE 1993.
é personagem central chegou a seu termo4 Mas·, embora não
O Presidente do Senado Federal. no uso de suas atribuihaja pronunciame-nto-aa Justiça, que o inCrimine, o va-sto
çõeS regimentais e regulamentareS, em· conformidade com a
noticiário sobre as acusações de que é objeto cOmpele o PMDB
delegação de competência que lhe foi OütOigãda pelo Ato
a adotar posição clara diante do problema de· sua nomeação.
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com a ResoluNão somos responsáveis por tal escolha.
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baldi Alves Filho, Carlos Pa,trocínio, Francisco Rollemberg,
Juvêncio Dias~ Pedro Teixeiira, Lavoisier Maia, Lucídio Portena, Ronaldo Aragão, Almir Gabriel, Jonas Pinheiro, Dirceu
Carneiro, Guilherme Palmeira, Cid Sab_óia de_ Carvalho e Dalativo - Nível II, Área de Apoio Técnico Adriiinistrativo
rio Pereira. Havendo número reginiental, a presidência decla- Datilografia, Padálo 16, em ·virtude de aprOvação e·m conra abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
curso público, homologado pelo Ato do Presidente no 357,
anterior, que é dada como aprovada. A Presidência concede
de 1992, publicado no Diário do CongressO Nacionai,Seção
a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho para emitir
II, de 22 de setembro de 1992, e no Diário Oficial da União,
Seção I, de 22 de setembro de 1992. . .
. .
. _.Q seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 106, de
1992, que "Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
Senado Federal, 14 de junho de 1993. ~Senador Humpor veículos automotores e dá outras providências". Lido o
berto Lucena, Presidente.
parecer do Relator que conclui favoravelmente ao projeto,
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS"
a Presidência defere a solicitação de vista do Senador Pedro
3• Reunião, extraordinária, realizada em 29 de abril de 1993 ·
Teixeir~. ~_seguir, o.Senador Beni Veras convida o Senador
Às onze horas_e- trinta minutos do dia vínte"- e noVe de
Almir, Gabr.iel para presidir os trabalhos enqu~nto ele possa
abril de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões
emitir oS seus pareceres sobre dois itens da pauta. Assumindo
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do-sena<Jo :Fecte--- os_ trabalhos, o Senador Almir Gabriel concede a palavra ao
ral, reúne-se a Comissão_de Assuntos Sociais, sob a presiSenador Beni Veras que lê o seu parecer sobre as Emendas
dência do Senador Beni V eras e com presença dos seguintes
de Plenário ao .Projeto de Lei do Senado n' 327, de 1991,
Senadores: Ney Suassuna, Cés~r Dias, Saldanlla Derzi, Gari-- qUe "Dispõe sobre a participação dos empregados na direção __
baldi Alves Filho, Carlos Patrocínio, Francisco Rollemberg,
das sociedades _de e~onomia mista e empresas públicas vincuJuvêncio Dias, Pedro Teixeira, Lavoisier Maia, Lucídio PortC?ladas à Unjão". O parece do Relator é favorável, e a Comislla, Ron.aldo Arag~o, Almir Gabriel 1 Jo_pas Pinheiro, Di!ceu . são, :por unanimidade, aprova o pare'cercte Sua Excelência.
Carneiro, GUilherme Palmeira, Cid Sabóia de Carvalho e DaContuíuandÔ com a palavra o Senador Beni Veras emite o
rio Pereira. Havendo número regimental, a presidência declaseu parecer _sobre =9-.:Projeto de Lei_ 9-<? Senado n? ~52, de
ra abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião
19_92-Complementar, que <>estabelece proteção à relação de
anterior, que é dada como aprovada. A Pr~sidêfl:cia córiCe~e
emprego contra despedida arbitrária, iiJ.clu~ive nos casos espea palavra ao Senador Cid Sabóía de Carv~lho para emiti_r
ciais em que é expreSsamente vedada, e·xceto por justa causa,
o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 106, de
determiria as indenizações compensatórias e outros direitos,
1992, que "Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
consoante o. ·disposto no inciso_ I do art. 79 da ConstitUiÇãO
por veículos automotores e dá outras providênciasn. Lido o
Federal". Após a feitUra do parecer a· Presidência concede
parecer do Relator que conclui favoravelmente ao projeto,
vista ao Senador Garibaldi Alves Filho. A seguir, a Presidência
a Presidência defere a solicitaçãO-de vista _4o Senado! Pedro
esclarece que não há mais quórum para apreciação da pauta
Teixeira. A seguir, o Senador Beni V~ras cconvida o Senador
e agradecendo a presença dos presentes, declara encerrados
Almir Gabriel para presidir os trabalhos enquanto ele possa
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário
emitir os seus pareceres sobre dois itens da pauta. Assumindo
da Comissão, a presente ata: que,lida eaprovada, será assinada
os trabalhos, o Senador Almir Gabriel conCede a palavra ao
pelo Senhor Presidente, Senador Beni Veras.
Senador Beni Veras que lê o seU parecer sobre as Emendas
de Plenário ao Projeto de Lei ·do Senado n' 327, de 1991,
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECO'NÔMICOS
que "Dispõe sobre a participação dos empregados na direção:
s~ Reunião,- realizada em 18 de maio de 1993
das sociedades de economia mista e empresas públicas vincu~
. -ladas à União". O parece do Relator é favorável~ e a Comis~
Às onze horas .e cinco minutos· do dia dezoito de maiõ
são, por unanimidade, aprova o parecer de Sua Ex~elência.
de mil novecentos e ·noventa e três, na_ sala de reuniões da
Contiiuiando com a palavra o Senador Beni Veras emite o
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a PreSidência
seu parecer sobre o ProjC:to d~ L~ei çio S_enado n9 1-~2, de
do Senador João Rocha, com a presença dos Senhores Sena1992~Complementar, que ''esta-belece proteção à relação de
dores João Calmon,"Saldanha Derzi, Raimundo Lira, Gilberto_
emprego contra despedida arbitrária, inclusive nos ·casos espeMiranda, José Rich3., -Ronan Tito, Elcio Álvares, Bello Parga,
ciais em que é expressamente vedada, exceto por justa causa,
Garibaldi Alves Filho,, Dario Pereira, Magno Bacelar, Esperidetermina as indenizações compensatórias e outros_·direitos,
dião Amin, Marluce,Pinto, Henri_queAlmeida, WilsonMar9
consoante o disposto no inciso I do art. 7 da Constituição
tins, Carfos Patrocfrí{O"; Cid Sabóia de_CarValho e ÁlvãrO PaFederal". Após a leitura do pare~r_a _Presidência con~ede
checo, reúne-se a COiliiSSãó de Assi.mioS -EconómicOs. Deixam
vista ao Senador Garibaldi AlVes Filho. A seguir, a Presidência
de comparecer os Senhores SenadoreS R.uy Bac;elar, Ronaldo
esclarece que não há mais quõiUm para· apreciação da pauta
Aragão, César DiàS',''Mansneto -de Lavor, Aluízio Bez~rra,
e agradecendo a presença dos presentes, declara encerrados.
Onofre Quirian, BerífVeras, Mário Covas,:Affonso Camãigõ,
os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Secretário
Valmir Campelo, JOrias Pinheiro, Albãito Franco. Ney Marada COmissão, a presente ata que, lida e aprovada, será assinada
nhão, Moisés Abrão~-Meira Filho e Eduardo Suplicy. Havenpelo Senhor PreSidente, Senador Beni Veras.
do número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
os trabalhos, ·dispfms:ando a leitura da Ata da reunião anterior,
abril de mil novecentos e noventa e trés, na sala de reuniões
.que é dada por aprov.ada, e a seguir iriforma que está sendo
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do Senadõ Fede~
disg~tidQ. na Câmarã dos Deputados e um Projeto que trata
ral, reúne-se a Comissão--de Assuntos Sociais; -sõb a presido reescalonaptento. da dívida dos estados e dos mtmicípios.
dência do Senador Beni Veras e com presença dos seguintes
Sua Excelência solicita o empenho dos Senhores Senadores
Senadores: Ney Suassuna, César Dias, Saldanha Derzi, Garimembros da Comissão, no sentido de evitar que o referido
ção do Senado Federal n' 42, de 1993, e tendo em vista o
que consta do Proc. n~ 7.179/93-6, resolve nomear ARILENE
DE OLIVEIRA FREIRE, para o cargo de Técnico Li:giS"
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sobre a política económica da bOrracha, regula sua execução
·e dá outras proVidências", de autOria do Senador Márcio Lacerda, cujo relator, Senador Wilson Martins, oferece parecer
favorável. Não havendo qUem queira -discutir, a matéria é
submetida a votação nominal e é aprovada. A seguir, o Senhor
Pre_sidente solicita ao Senador Ronan Tito que proceda à leitura_do pare"cer favorável, oferecido pelo Senador Onofre QWnan ausente da reunião -ao PLS n"' 45/92, que "autoriza
a dedução dos gastos com mensalidades escolares pará. fins
Informática do Banco Central e a assessoria dil. ComiSSão
de cálculo de imposto de rerida na declaração anual de rendide Assuntos Económicds do Senado, com o objefívo de ammento", de a1,1toria do Senador Lavoisier Mata~-Submetida
pliar o leque de informações relativas _às ·rransações daquela
instituição, colocadas à disposição dos Senhores Sen~dores.
dores Dario Per~íra, Carlos Patrqçínio! :Mà.iUo Bacelar e Cíd
s~~!?ia c~:e _Carvãlho. É CQncedid_a viSta, pelo prazo de cinco
Em seguida, Sua Excelência concede palavra ao- Senador
dias úteis, ao Sena~pr Dario Peiélr-a. -Em seguida, usa da
Espefidião Amin. que -passa ·a falar sobre o prOjeto d_e Icii
palavra o Senador Alvaro Pacheco, para apresentar o seu
da rolagem da dívida que ora tramita na- Câmara dos Deputados. Fala a seguir õ Senador Ronan Tito, que fai- uin breVe
pã-re-cet; favorável nos termos d9 Substitutivo Que apresenta
ao PLS n"' 99/92, que "revoga o Decreto-Lei n~ 857 de 11
relato sobre a reunião com a Dil'Ctóri~cde Administração do
de setembro de 1969, e estipula novos parâmetros para coritraBanco Central, sugerindo que se coloque o Prodasen, atraVés
tós, títulos e obrigações exeqüíVéíS no Brasil", de autoria
de sua DiretOria, em contato direto com aquela institüiÇão,
a fim de viabilizar o que já foi aceitado. A respeito do assunto,
do Senador Hugo Napoleão. Em discussão a matérfa~ Ialam
os Senadores Bello Parga, Cí4 Sabóia de Carvalho, José Riusa da palavra para esclarecimentos o Senador Raimundõ
cha, Ron.an TitO e- Álvaro Pacheco. É coricedida_ vista ao
Lira. Dando prosseguimento aos trabalhqs~_ Q____Senhor PresiSenador Cid SabOia de Carvalho, pelo prazo regimental de
dente convida o Senador Garibaldi Alves Filho para ler o
cinCO dias iíteis. A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra
seu parecer, favorável ao PLC n~ 19/93, que "i"etira a íilCidênciã.
ao Senador Cid Sabóia de Carvalho, relator dos itens 1 e
do Imposto de Renda sobre benefícios percebida» por defi2 da Pauta Extra, PLS n' 159/92, que "dispõe sobre os depócientes mentais". Colocada em discussão ·a- ma_t_éria, usam da
sitos de inte:re'SSe _dos -diVé"iSóS-_Servtç_óS- s_ociais da ind_ústria
palavra os Senadores Ronan TitO, Magno .Bacelar, Bello Pare·i:lo comércio", de autoria do senador Marco Maciel; e PLS
ga, Carlos Patrocínio· e José Richa. Subm~tida a votação,
n9 172/92, que~"dispõe sObre o _Cuinprimento ime"diatO do disa matéria é rejeitada, sendo nomeado relator do vencido o
poSto no§ 29 do Art. 192 da Constituiçãp Federal", de autoria
Senador Ronan Tito. A seguir, o· Senhor Presidente passa
a palavra ao Senador Henrique Almeida, relator do -PDS- no
do Senador Ma_ur~ ,BeneVid~s; r~pectivamente. O_relatõr Solicita -à Presidência o adiamento ·ae _ambas as_ matérias, a fím
5/85, que "concede homologação a ato do Conselho Monetário
de que os Sen_hofes ·senaç:lores põssam se inteirar melhor d.o
Nacional que autorizou a emissão de papel - moeda, no
seu teor._O Senhor Presidente àtende à so~i~:li_;ação e, pro_sseano de 1981, no va1orde Cr$150.000_QQO_QDO (cenloecinqüenguin.do, convida o Senador Esperidião Amin para ler o parecer
ta bilhões de cruzeiros)", para que leia o seu parecer, favorácontrário oferecido pelo Senãdor Eduardo Suplicy- ausente
vel. Em discussão o projetO, participam-os Senadores Esperidião Amin - que sugere-~que este tipo de matéria, dado
da reunião ~ ao PLS n• 159/91, que "isenta do Imposto de
o seu caráter de antigüidade, seja apreciada pelos membros
Rend~ os re.f.!.dimentos "auferidosª qualquer título por pessoa
com idade superior a sessenta-e ciricO arioS, ex-cetO de capital",
da Comíssão em reunião secreta - , Ronan Tito_ e Magno
de-autOria-do Senador Nelson Wedekin. Não havendo quem
Bacelar. O Seil_hor P_res_i(!.~_flte acata ~ sugestão dizendo no
qU.eíra discutir. a matéria· é ·submetida a votação nominal,
entanto que, uma vez que o PDS n>'- 5185 fáTOí lido e está
sendo aprovado o parecer contrário do relator e reje\t~do,
sendo discutido, será -sUbmetido à votação. Isto posto e, não
portanto, o Projeto. Usa da palavra para esclarecimentos,
havendo mais quem queira discutir' a inatéria é aprovada.
a Senadora-Marluce Pinto e, em seguida, o Senhor Presidente
Com a palavra em seguidà, o Senador Raimundo Lira, para
so~icita ao -senador Bello .P~rga que leia o parecer oferecido
que proceda à leitura do seu parecer, favorável nos termos
pelo Senador Odacir SOa_re;~f~ atJ,~e:u._te d~ reunião-, JaXorádo PRS que apresenta à MSF n• 304/92. "Proposta do Senhor
vel nos termos do SubstitutiVO que ap-resenta ao PLS n~ 11_6_1_91,
Presidente da República para que seja autorizada a celebraçãõ
qrie "dispõe -soõie- a venda de terras das pess-oas físicas e
pela União de contr~;~.to de assunção da~dívida de respOIJSajuildíCaS em débitos· com a União, dando-lhes destinação so~
bilídade das antigas Empresas Nucleares Brasileiras S/A cial e dá outras providêri.cias'\ de autoria do Senador Ney
NUCLEBRÁS, junto á entidades credoras ~strangeira-s lideradas pela Allianz Aktengesellschaft Ho!ding, no valor de DM
Maranhão. Colocada em discussão a matéria~ falam os Sena9.136.8QO,OO (nove _fu.ilhões, cento _e__trinta e s.eis mil e oitodotes Gílberto Miranda, Ronan Titó, Cid Sabóia de Carvalho
e· Magno BiCelar. Su.6riietida a votação nominal, a matéria
centos marcos alemães).". ~ão havendo quem queira discutir,
a matéria é colocada em votação e é_ aprovada. A seguir,
é rejeitada, sendo nomeado relator do vencid.o o senador
He:O.rique Alme'ida. Tendo eJ,TI vista o avançado da- hora, o
o Senhor Presidente convida a Senadora Marluce Pinto a ler
Senhor Presidente comunica: que ficarão adiadas para ·uma
o parecer favorável oferecido pelo Senador Aluíz_io Bezerra
- ausente da reunião ----:- às emendas de número 1 e 2, de_ próxima reunião aS- segUintes matériaS: Emendas nfl> 1 e 2,
autoria do Senado.r...Jos~ Paulo __:aisol, oferecidas_ ao Substi-. de a:utoriã do Senador Epitácio Cafeteira, oferecídas ao PLC
n• 56/91; PDS n' 16/92; PLS n• 131/92; PLS n• 159/92 e PLS
tutivo da CCJ sobre o PLS n• 256/89, de_autoria da Comissão
Diretora. Em discussão a matéria, é co_nc~dida visla à Sena-· n 9 172/92~Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência encerra
dora Marluce Pinto, pelo prazo regimental de_cinco dias úteis~ . a :i-eunião às doze horas e vinte minUtos, lavrando eu, Dirceu
Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada,
Em seguida, passa-se à apreciação do _PL.S .. n~ l76/91, que
será assinada pelo Senhor Pr_esidente, Senador Jç.ão Rocha.
""altera a Lei n9 5.227, de 18 de janeiro-de 1967, que dispõ_e
projeto seja aprov·acto no Senado 'através de acordo de lideranças, tendo em vista sua extrema importância. A medida visaria
garantir uma ampla discussão da matéria nõ 'âmbito desta
Comissão e sua eventual revisão. O Senhor Presidente _comunica ainda o recebimento de ofício do BãnCo Central -· resultado da reunião entre os Senadores Ronan TifO e Elcio Álvares
com o Diretor"de Administração daquela instituição _;.·que
trata do entrosamento entre a chefiã -do DepartameritO de
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temos que ser bem claros. A aprovação do projeto, qu-e se
transformou na Lei n' 8.388, de 30 de dezembro de 1991
ANEXOA ATA DA 8< REUNIÃO DA COMIS~o _dia 20 de dezembro, lembro-me bem disso porqu~
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS; REALIZA- oco:r:~u
parhcipet, JUnto com o Senador Fernando Hendque Cardoso
DA EM IS DE MAIO DE I993, ÃS DEZ HORAS, de um trabalho de resistência à aprovação; trabalho penoso,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZA· que
me causou grandes dissabores, inclusive de natureza pesDA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR soal. Estamos assistindo ao ensaio da repetição da cena.
JOÃO ROCHA.
_
O Deputado Germano Rigotto, relator do processo, deu
<:) SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Está aberta a a ente~~er, hoje, muito claramente, que já ele pro:ffioveu
~ !~ reun:oes; qu~ ~há. apenas quatro pontos pendentes no proreumao.
Jet<: e va? ser resolvidos, sem o que ele não fará o seu parecer
~nicialme~te, gostaríamos de dar aos Srs. Senadores algue .na~ ultimará o seu substitutivo. Ora, vai chegar um processo
mas mformaçoes. Está sendo discutido na Câmará Federal
mastigado e acordado, e exatamente a casa da Federação
o Projeto de Lei n' 3.527, de 1993, q~e trata das diretrize;
que
é o Senado Federal, não terá nada a fazer.
'
para a consolidação e o re-escalonamento-da dívida da União,
É isso que eu- quero deixar claro, a propósito 'da oportuna
dos Estados e dos Municípios.
__
observa9ão de V. E:'~ •• porque conc..ordo, acho que não devereDe acordo com informação que a Presidência da Comismos _assmar requenm~nto de urgência, e que o projeto deve
são recebeu, este Projeto de Lei deverá ser aprovado ainda
·
tramitar nesta Comissão.
este mês.
aprovado por decisão de_Liderança, e que sofra realmente
uma revisão na Comissão de assuntoS Económicos do Senado.
Iss? porque, em 30 de dezembro de 1991, foi aprovada a

O SR .. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
pede o apOio dos membros para· trazer a discussão desse proJ.~to para esta Comissão. Só assim e_StaremoS cumprindo religiOsamente, legalmente o Regimento Interno.
~~~~e_do a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

n 9 8.338, que não passou pelo Plenário da ComiSsão de
talvez, esse seja o motivo de estarmos
hoje dtsçutmdo uma nova proposta. A Lei n'? 8.338 foi sancionada, mas não foi cumprida pelos governadores e pelos prefeí~
tos dos municípios.
Então, a _Preo_cupação d~ Presídência é que esse assunto
ve_nha a ser d1scuttdo com- pnoridade e profundidade na Comissão de Assuntos Económicos.
Temos aqui, também. um ofício que recebemos do Ban~o
Central, de 11 de maio-, que trat.ã de uma reunütci entre os
Senadores Elcio Alvares eRonan Tito com o Diretor cte Administração daquela instituição. A essa ·re:úniáó eStã Presidência
não pôde comparecer, p-orque estava, no mesmo dia e horário
em reunião com o Secretário do Tesouro Nacional. Esse ofícid
nos diz do interess_~ ~? entrosamento da chefía do Departamento de Informática do Banco Central com a assessoria da
C?missão de Assuntos Económicos, para atender às sugestões
feitas pelos Senadores Ronan Tito e Elcio Alvares.
A Presidência da Comissão vai determinar à assessoria
e~se. entrelaçax;ne~to, como sugeriram os Srs. -Senadores, que
Sigmficará ma1s mformações aos Membros da Comissão de
Assuntos Económicos do Senado.
. Temos também em mãos_ o Substitutivo do Projeto de
Lei n 9 3.527, que jã Ioi enCaminhado a todos os Membros
da Comissão. Faremos ainda encaminhando a todos-os Membros da Comissão. Faremos airida encaminhar a tOd_oS os Srs.
S~nador~s có~ia da Mensagem n'? 186, da Presidência da Repúbhca. FOI designado Relator o Senador Esperidião Amin.
Dessa fonna, hoje estaremos encaminhando a todos os
S~. Senadores cópia de toda a documentação que recebemos
da Presidência do Senado sobre o assunto.
Coiicedo a palavra ao nobre Senador Espeiidião Anlin.
O SR. ESPERIDIÃO AMJN - Sr. Presidente, quero
fazer um comentáno sobre o projeto de lei da rolagem da
dívida, e vou abordar somente esse assunto.
Hoje pela manhã, quem teve oportunidade de assistir
ao Bom Dia Brasil tomou conhecimento de que, na Câmara
dos _Deput_ad~s, o pr~~esso de negociação para viabilizar esse
pr<?Jeto vai detxar o Senado numa situação muito embaraçosa;

O SR. RONAN TITO - Primeíró, Sr. Presidente, eu
queria desfazer uma brincadeira. Normalmente, a brincadeira
tem um· (undo de verdade e o fundo de verdade que existe
é, sem dúvida, o respeito que eu tenho pela atuação do Senador E~peridião Amin. Ele tem a acuidade de verificai Sem pie,
no boJO do projeto, aquilo que é importante e discute com
a maior veemência, o que é do seu_ feitio. Felizmente, nós
o témos aqui. Devo esclarecer agora que a brincadeira foi feita porque
eu já tinha verificado que ele havia pedido a palavra antes
de mim.
A segUnda coisa é a- segllinte: Com relação ~o Projeto
n9 83/88, também com os meus protestos, como a iniciativa
parecia ser das minha Bancada, eu, depois de protestar no
microfone, retirei-me do Plenário_ para não votar. Sabe por
que, Sr. Presidente? Porque o art. 52 da Constituição Federal
diz: "É privativO do Senado Federal". Aí vêm os itens. O
item V - eu não tenho boa_memória, portanto, não vou
fazer citação, Coipo os evangélicOs-_ citam a Bíblia: - diz o
seguinte:"
V- Autorizar operações externas de natureza financei·
ra, de interesse da União, dos Estãdos, do DistritO Federal,
dos Territórios e dos Municípios;
O item VII díz:
- VII- dispor soore fim1tes globais e corrdições para o•
operações de crédito externo e interno da :União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e
d_emais entidades_ controladas pelo Poder Público federal;
Portanto~ esse projeto .é privativO do Senado Federal:
Não sei se o Senador Esperidião Amin se lembra, mas levantei
essa questão de ordem. Os Anaís está af - ele tem razão
-, foi no dia 20 de dezembr_o, no apagar das luzes, e todo
o projeto de apagar de luzes, aqui, é perigoso.
Àgora eu, quero fazer um breve relato. do que aconteceu
na reunião com..._o Diretor do Banco _central, que muito gentilmente veio ao Senado Federal, atendendo a pedido de informação que eu havia feito, como membro dessa Comissão.
Ele disse: "O Senhor de ver estar assustado', Senador, porque
normalmente os requerimentos que são feitos não são nem

A Presidência solicita aos Srs. Membros da Comissão
que, quando esse Projeto estiver no Seiiãâo, iiãO seja ele

Le1

As~un~os E_conômicos e,
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respondidos. Quero dizer que pretendo atender a todas as
solicitações." Ele colocou à disposiçãO õ--Ccfrifj;)utador ligado
cabo-a-cabo, in line, para que saibamos as questões mais ím-

portantes deste Pais; podemos saber a cotação do dólar, as
reservas, de minuto a minuto.
Portanto; Sr. Presidente, faço esse apelo: que coloquemos

o Prodasen, através da sua Diretoria, em contato direto com
a Diret6ri3 do Bancó-Centrãl~ já que eh-se-colocou a nossa
disposição. Que o Prodasen coloque aqui um computador,
um terminal, a fim de que possamos acompanhar melhor· os
trabalhos, com informações atualizadas. saberemos scibre a
evolução do câmbio, das reservas, do endivídamento,do lançamento de títulos, do custo da dívida interna, que, apesar
de bem menor do que a dívida externa, consome 4% do PIB,
enquanto a rolagem da dívid<l externa, que provava histeria
nacional, principalmente da esquerda, custa 1% do PIB nacional.
Gostaria de prestar uma informação a latere. No dia em
que o Ministro Eliseu Resende contou que os banqueiros
lhe pediram que não comprasse a dívida interna, S. Ex~ começou a ser abalado. Mas esse abalo não se deu no_ episódio
da exportação de serviço. Cabe examinar se a _exportação
de serviço ínteressa ou_ não para o Brasil, e-pronto! Não se
pode ter emoção. Exportar serviços é do interesse do Brasil?
Esse negócio em si obedece não só às normas, mas ao interesse
do BrasU? Há recursos ou-não? É só a esses POntos- que teffios
de nos ater.
Honestamente, Sr. Presidente, aquela reunião me fez
muito mal. O Senado se apequenou, se agachou; estava parecendo delegacia de polícia do interior, inquiriildo quem pagou
ou quem não pagou a conta do hoteL Em ve-z de nos atermos
a esse tipo de questão, devemos, isso sim, tanto no âmbito
do plenário quanto das comissões, tratar dos bilhões de dólares
que estão sendo roubados do Tesouro Nacional a cada momento, não de uma diária de hotel, só porque é privatiVo do
Senado.
Estou ciente de que V. Ex~ está remetendo para os gabinetes todos os boletins de arrecadação. Embora o pessimismo
continue aprofundando-se, o Brasil arrecadou no primeiro
quadrimestre mais de 20% do que no ano passado. Se continuarmos nesse ritmo e conseguirmos conter as despesas nos
níveis do ano passado, vamos fechar com superávit, e o Brasil
estará pronto para crescer.
Esses são os assuntos que penso ·devem _ser discutidos
aqut, -mas para isso precisamos de InfOrmações rápidas que
hoje a tecnologia moderna nos oferece.
Cumprimento V. Ex• pelas considerações espendidaS.
Agradeço ao Presidente do Banco_Central, cfue colocou todo
o serviço on line à disposição. o iequenmento foi anterior
à Presidéncia do Sr. Paulo Ximenes. Todas as informações
que quisermos estão à nossa, disposiÇão,'algumas, evidentemente, com chave sigilo, mas todas abertas ao· Senado e a
esta- Comissão. A notícia é auspiciosa, mas ela não pode se
perder na burocracia.
Peço ao Sr. Presidente que estabeleça contato com a
Diretoria do Prodasen - temos como captar es-sas notícias,
o Prodasen está muito bem aparelhado- para que se estabeleça esse sistema on line imediatamente e tod-os esses ooaig-os
sejam fornecidos para o pessoal do Prodasen. É importante
que possamos ter no·nusso gabinete, principalmente na Comissão de Assuntos Económicos, todas as informações necessárias
para as nossas decisões.
Agradeço a V. Ex'
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A interferência
de V. Ex~ coincide com a preocupação da Presidência da
Comissão~ no sentido de que a Comissão exercite o seu papel
em toda a sua dimensão. Estamos pedindo que a ímplantação
do si~tema de in_formát!ca com ligação on lip~_ nãO só cQm
o Banco Centrar, mas coni o MiníStério da Fazenda se faça
mais rápido possível. O equipamento a Casa já comprou;
o que falta é agilidade para a instalação.
A Presidência se coloca mais uma vez à disposição para
receber sugestão dos Senadores, para que esta ComiSsão exerça o seu papel de direito e de fato.
Concedo a palavra ao Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA - Sr. Presidente, desejo
apenas esclarecer as informações prestadas peh Senador Ronan Tito. Em 1989. quando era Presidente do BanCo Central
o Dr. Wadico Waldir Bucchi, chegamos inclusive a elaborar,
e:nl conjunto com o Banco Central, um convênio para: a cOlocação desse terminal de computador aqui no Sçnado. Não foí
viabilizado porque a Mesa não ofereceu à Comissão de Assuntos Económicos- um local adequado para que esse _terminal
pudesse ser instalado. Ademais, naquele momento não era
conveniente que ele fosse um terminal com acesso do próprio
Prodasen e. sim. da Comissão de Assuntos Económicos. COnio
as instalações próprias da direção da Comissão-de Assuntos
Económicos estão sendo agora· construídas, naturalmente te- _remos o local adequado na Comissão de Assuntos Económicos
para-termos em-maos essas informã.ções.
-- -O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
o nobre Senador Garibaldi Alves Filho, para relatar o item
2<la pauta.
O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprovado pela Câmara dos Deputados,
vem à revisão desta Casa, nos t~rmos do art. 65 da Coqstituição
Federal, o projeto de lei de autoria do nobre Deputado Ayrton
Cordeiro, que isenta de Imposto de Renda benefícios previdenciários percebidos por defícien~s mentais.
Estabelece em seu art. 1" que não se inclui em rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda as importâncias
pe-rcebidas por defiCientes mentais a títUlos de pensão, pecúlio,
montepio e auxílíos quando pagos por entidades públicas ou
privadas de previdência.
Para os fins da isenção tributária, considera-se deficiente
menta1 a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionam~nto intelectual subnormal com Orig-em ~durante O
pe·nodó de desenvolvimento e associada à ·aeterióraÇão de
comportamento adaptativo.
_ _
O art. 2", por sua vez, esclarece que o benefício fiscal
não
além dos enunerados .no.. art.
p alcança outros rendimentos
.
Despachado O projeto .a esta CQmiss~O, cabe-lhe, em
cánsonância coiri o a"rt. 90 e çlemais parágrafOs do Regimento
Interno, opinar sobre o mérito da matéria emitindo o respectivo parecer.
E o relatório
Voto
O tratamento tributário diferenciàdó que se propõe em
fã.vor dos deficiei:rteS -mentais em muito se assem-elha àquele
conferido aos aposentados e pensioniStas-da Previdência Social
oficial a partir do momento em que completam 65 anos de
idade.
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Os últimos gozam de benefícios na área do Imposto de

Renda, em razão da idade e da condição de aposentado e
de pensionista da Previdência. No caso em .exame e não obstante dependa do fato r idad~, parece justo e razoável conceder-se aos deficientes mentais isenção do Imposto de Renda
inciae-nte sobre rendimentos percebidos da Previdência, seja
pelo fato dos seus benefícios de moQo geral serem relevantes,
para o fim de propordo1'fâ!'-feceita pãra os cofres_ do Tesouro
Nacional, seja pelos gastOs acentuados-que normilffiente têm
com hospitais, profissionais -de sai:ide e-medicame-ntos.
Assim, Sr. Presidente, entendemos_ que a voz de comando
transmitida ao legislador pelo§ 1' do art. 145da Constituição
Federal deve ser aqui óbs~rvado, quando estabelece que os
imposto serão graduados segundo a capacidade económica
dos contribuintes.
Sendo assim, somos de p'arecer favorável ao projeto em
exame.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
(Pausa.)
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente-, peço "a-palavra
para discutir.
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O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, para ratificar as palavras do. nobre Senador Ronan Tito, mas sobretudo
porque acho que essa lei é in6cua, é muito otimista. Não
conheço ninguém neste País que receba ~a Previdência Social
recursos que atinjam o teta estabelecido pela lei, para pagamento do Imposto de Renda.
Na minha opinião, apesar do respeito que tenho pelo
nobre relator, Senador Garibaldi Alves Filho, essa lei é inócua
e, por isso voto contra.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra
o Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA - Sr- Presidente e Srs. Senadores:
Secundando o voto do nobre Senador Ronan Tito, queria
apenas acrescentar que um ãposentado não desfruta da isenção
total do Imposto de Renda ao atingir a idade de 65 anos.
Eu poderia até ser favorável que esse tratamento fosse estendido ao deficiente físico ou mental, independentemente de
idade, mas não sobre todo e qualquer tipo de rendimento.
Des:;e modo, secundo o Voto do Senador Rona~ Tito.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ,--Tem a palavra
para disCutir.- ·· -·

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Continua em
discussão. Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Sr. Presidente. gostaO SR.· RONAN TITO- Sr. Presidente;sou contra a
isenção do Imposto de Renda para quem [1.!-_e:r qUe Seja.- SOu ria tão.:.somente de repetir as palvras muito bem proferidas
pelo eminente Senador Ronan Tito e arrematadas de uma
favorável, por exemplo, J ~~senção de IPI para aparelho de
vez por todas pelo Senador Magno Bacelar, que mostra que
deficientes físicos, visuais, mas o Impostos de Renda tem
uma natureza toda peculiar: é sobre rendimerito, venha de este projeto éanódino, sem efeito e inócuo.
.
Não devemos privilegiar categorias. Quando estamos ten·
qualquer que seja a fonte.
tando instituir o IPMF e outros impostos para maior arrecaA meu ver, estamos tendo a oportunidade de "?:Xpurgir
dação, de repente começar-se a conferir tratamento privilea conotação de que imposto é urna coisa má. Sou contra
giado a essa ou aquele categoria. Além do mais, o deficiente
a que algumas pessoas se eximam de pagar. ;I?sto~ caminhando
mental não vai reCeber dentro da faixa em que há desconto,
para os !)5 anos -se Deus quiser, vou chegar lá; sou contra
conforme já salientou o ilustre Senador Magno Bacelar.
a isenção do Imposto de Renda para aposentados depois dos
Em que pese o espírito que moveu o relator do projeto,
65 anos. Ora, ele aufere os-rendimentos, depende do Es!ªdo
ou para se transformar ou para outras coisaS.
o ilustre Senador Garibaldi Alves Filho, penso que ele deve
se~_IePT9V_(ldO_.
Aqui, no Brasil, chegamos ao ponto de ouvir o Presidente
da Fiesp dizer que quem não sonega impostO_D.êste Bfasil
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
é bobo. Eu gostaria de salientar a diferença que- existe ·tmtre
_
o Senador José Richa."
o conceitO de imposto no nosso País e nos· Estados Unidos
da América do Norte. Já falei sobre o assunto uma vez. vou
O SR. JOSÉ RICHA - Concordo com todos os argurepeti-lo até ficar surdo. Quando qualquer norte-americano
mentos aqui expedidOS, não vou repet_i-Ios. Mas parece-me
é esbulhado ou pensa que é esbulhado de qualquer interesse
que o projeto é inconstitucional, não cabe ao Congresso Nacioseu; ele tem uma frase clássica que diz: Iam a taxpayer n_al perdoar. O Congresso não pode aumentar despesa ~em
eu sou um pagador de impostos. O homem se insere na cidadaindicar a fonte e_ não pode reduzir receita. É absolutamente
nia a partir do pagame!!~O de imposto~._ Se ele_ n~o paga impOsinconstitucional, -é_ uma perda de tempo ficannos discutindo
tos, não é cidadão. Se ele é um deficiente físico, ·um deficiente
essa matéria.
visual ou um deficiente mental e tem redimentos tem que
O SR. PRES_[DENTE (João Rocha) - Mesmo sendo
pagar; caso contrário, não teria que pagar. Se ele tem rendiirl'cons!itucional, a Mesa acha por bem colocar a matéria em
mentos, exig~ dq _Est;tdo_uma_ contrapartida. Sem ela, não
votação.
sei como o Estado pode conceder os seus benefícios.
Designo o Senador Ronan Tito i'elator do vencido.
Temos que fazer uma legislação especifica de proteção
Solicito ao Sênador Henrique Almeida fazer a leitura
aos nossos deficientes físicos e ínentais. Mas isenç?o de Imposdo relatório do itei?l-4 da pauta.
to de Renda, no meu entendinlento, não é- para ningUém
me.smo. Quero considerar que qualquef-pesso3-huffiana que
O SR. HENRIQUE ALMEIDA- Sr. Presidente e Srs.
viva neste País é um cidadão, mesmo sendo até deficiente
Senadores:
mental. Não quero cortá-lo da cidadania, a inscrição -à cidadaPassos a relatar, da Comissão de Assuntos- Econômícos,
nia para mim inicia cOm o pagamento de impostõ, principalo Projeto de Decreto Legislativo n9 _$, de _).985, e n9 31B,
mente o Imposto de Renda.
de 1993, página 38:
.
. . .
(leiturade parecer)- Em discussão o relatório.
O SR.PRES!DENTE (João Rocha) - Com apalavra
Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
o Senador Magrio Bacelar.
V.

Ex~

o"

•
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O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sr. Presídimte, esse é
o segundo cadáver trazido à nossa autópsia. Esse fá fõi sepultado porque é o legítimo projeto "rioves-fora", tem que tirar
nove zeros desse dinheiro•para conseguir OOmprender o que
é.
Sugiro que se tivermos outros constrangimentos ... A nota
impressa na época perdeu sua valia, o v~lor é iriimaglriãvel,
mas o dinheiro, o papel moeda emitido perdeu nove zeros,
já saiu da imaginação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocna)- 8-~é.m desse projeto, temos uns 10 mais ou menos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Peço ao Sr. Presidente·
que o exarne desses cadáveres ocorra em reuriiâo-_ secre_ta,
para não passarmos esse vexame.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Coloco em votação a sugestão do Senador Espetidião Aroin.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, V. Ex• já informou à Comissão que existem outros projetos. Temos que
fazer uma busca em todos_ eles e, em reunião secreta, como
propõe o Senador Esperidião Amin, para evitarmos esse cc::ins:.
trangimento. Na mesma reunião trataremos da possibilidade
de estarmos on tine com o Banco Central para ápreciar-s-egun.:
do a segundo as variações cambiais e outros dados também;
estamos_apreciando projetas de 1991.
O SR. PRESJDENTE (João-Rocha) - A Presidência
acata a sugestão e vamo_s_ atender ao pedido da inaioria dos
membros da Comissão.
O SR. MAGNO BACI';I,.AR .,-Peço a palavra pela or·
dem, Sr. Presidente. Foi aprovado o projetd!
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pela maioria foi
aprovado.
O SR. MAGNO BACELAR ,.- O~ requerimento para
que seja votado?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Este foi aprovado. quanto ·aos próxinios, vamos ter a dicisão e.in reunião
secreta.
A SRA. MARLUCE PINTO- Sr Presidente, peço
palavra. pela ordem,
-- O item 3 ainda vai constar da pauta?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vai sim.
Com a palavra o Senador Raimundo Lira, para leitura
do item 6 da pauta.
c

O SR. RAIMUNDO _LIRA - (Leitura de Parecer)
O SR. PRESIDENTE (João RQcha) - Em discussão
o relatório. (Paúsa.)
·
Não havendo quem peça a palavra, vou encerrar a discussão.
Em discussão.
Os Srs. Se_na.dore,s ·que o aprovam queii'am permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Designamos a Senadora Marluce Pinto para relatar, como
substituta, o item 3 da pauta.
A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, como
o parecer foi pre.Víamente distribuído, indago de V. Ex~ se
há necessidade de ser lido.
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O SR. PRESIDENTE (Joãp Rocha)- Consulto os membros da Comissão se estão de acordo com a dispensa da leitura
integral do relatório do item 3, página 27
A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, peço
vista do projeto por se tratar de um assunto muitO cOinpTexo.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Está concedida
vista à nobre Senadora Marluce Pinto.
Concedo a palavra ao nobre Seriador Wilson Martins,
para a leitura do relatório do item 11 da pauta, página 81.
, O SR. WILSON MARTINS -(Leitura de Parecer)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
--o relatório. (Pausa.)
~
Não havendo quem queira fazer uso da apalavra, encerro
a discussão.
Passa-se avotação noritinal, Por se tratar de projeto terminativo.
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. como
relator substituto, para :eiataE_ o item 7 da pauta, página 52.
O SR. RONAN TITO- (Leitura do Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o rdatóiio. (Pausa.)
ÇOilCedo.a palavra ao nobre Senador Dario Pereira.
O SR. DARIO FERREIRA - Sr. Presidente, tenho
a impressão de já existir Um projeto que u-afa desse mesrrio
assunto, de autoria do nobre Senador Marco Maciel, inclusive
aprovado nesta Comissão.
Por isso, Sr. Presidente, peço vista.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Está concedido
o pedido de vista.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Parece-me também
que há um projeto da Senadora Marluce Pínto nesse mesmo
sent.ido, já aprovado nesta Comissão.

9 SR. PRESIDENTE (João Rocha).,-- Pedimos ao Senador Aureo Pacheco que relate o item IX da pauta, à página
63.
É obrigação da Presidência trazer à Comissão e ao Plenári9 ta:dos os projetos_apresentados.
O SR. MAGNO BACELAR -,-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra a V. Ex~
. . O SR. MAGNO BACELAR -Diante da informação
de que exiStem três prOjetas idêntic;os, já exàminados- ess~
é o terceiro -p-ediria a V. Ex~ que eles fossem juntados
para o efeito de u~ a~damento: mais rápido.~ .~~ples. ·0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
atende à solicitação de V. Ex~ e pe-de à Secretaria que tOme
as _providências n,ecessárias.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi,
dente, os projetas já aprovados devem ter ido para a Câmara
dos Deputados, porque são terminatiVos. A ·essa altura, o
fato de haver -três projetas semelhantes não é importante,
desde que não sejam absoluta~ent_e idênti.cos. A anexação
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agora será impossível, porque, sendo o projeto de autoria

de Senador, é terminativo. Por exemplo, o projeto da Senadora Marluce Pinto, do qual me lembro bem e até votei favoravelmente, já deve ter surgido para a Câmara dos Deput-ados.
O SR. PRESIDENTE (JoãoRoc_ha) - A Presidência
da Comissão vai fázef eSse levantamento para tomar as providências cabíveis.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É isso que
eu queria sugerir, Sr. Presidente. A proposição do Senador
Magno Bacelar é ótima, mas talvez_ o _seu atendimento não
seja possível.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos ao Senador Álvaro Pacheco ·que- faça a leitura do item IX da pauta,
à página 63.

O SR. ÁLVARO PACHECO- Sr. Pre;id~nte, Srs.
Senadores, o parecer se refere ao projeto do Sellador Hugo
Napoleão, que estipula parâmetros para a utilização do padrão
ouro e dólar com referência em contratos.
Eu c-onsultaria o Plenário Se é n_e.ce.ssário ler o relatório
inteiro~ coilstitliído de seis páginas, Ou se cipcnas me atenho
à sua conclusão.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -O Plenário está
de acordo que seja lida aPenas a conclusão.
O SR. ÁLVARO PACHECO..:_ O projeto .do'Senador
Hugo Napoleão é redundante, porque certoS dispositivOs legais já previam isso. Havia somente um obstácylo, e Preparei
um substitutivo em que apenas proponho a revogação do Decreto-Lei n' 857, de 11 de setembro de 1969.
Com a revogação -do art. 1" desse decreto, automaticamente toda a intenção do Senador fica coberta, e liberar-se,
no País, a utilização de dólar e ouro. Trata-se de um decreto
do período autoritário, que eliminou a referência ao ouro
e ao dólar como parâm~tros em contratos. Mas, se for necessáriO, -lerCi o relatório integralmente.
O SR. BEL LO PARGA ..::.sr: .Presid~nt~, peço a palavra
pela ordem. Gostaria de fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE.(João Rocha)- Está em discussão
o relatório do Senador Álvaro Pacheco.
O SR. BELLO PARGA- Mas V. Exi tâ~bém enÚnde
conveniente a audiência da Comissão de Càristitüição, Justiça
e Cidadania?
O SR. ÁLVARO PACHECO -Sim, claro. Como se
trata de um substitutivo, proponho que seja ou~_ida a ComissãO
de Constituição, Justiça e Cidadania.
· O SR. PRESIDENTE (JoãoRocha) -·Continua em
discussão. Concedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-~Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que é uma coisa siirtples, mas,
na verdade, não o é. Veja V. Exa que estamos atualmente
com um problema advindo do Governo Federal, através das
últimas medidas provisórias.
A medida provisória simplesmente estipula que "fíca revogada a Lei n 9 8.200". Qu_ando há uma revogaç3o, toma-se
necessário colocar algo em seu lugar. Revoga-se em prol de
uma nova determinação, de uma nova ordem_ jurídica, de
novas determinações.
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O SR. ÁLVARO PACHEco·- Revogam-se apenas
para eliminar um obstáculo~ não para criar uma técnicã~
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O Relator pede,
que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, não quero abster-me rle discutir.
então~

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex' continua
com a palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero dizer
que, tecnicamente, nao é bom, não é satisfatório ap~nas revogar, porque essas regras tiveram urna existência, criaram uri:t
procedimento. É evidente que isso tem de ser administiado.
Quer dízer, não é como pasSár·uma borracha: tira-se e fica
o vazio. Esse tipo de vacatio não é recomendável em Direito.
Portanto, para substituir esse decreto-lei que se quer revogar._ ..

de

O SR. ÁLVARO PACHECO - Não se trata
substituir, mas de eliminar um obstáculo.
O SR.·= SABÓIA DE CARVALHO- Quando se
-elimina, há uma situação vigente, que deve ~~r:.~in-.rs~r~~a_.
O SR. ÁLVARO PACHEÇQ .-'Por isso_.submeto à
ComiSsão· de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sim, mas
quero discordar desde Onascec_lol,lro. Teni de ser dito como
será a adminis"tração-desse desfazimento e quais serão os procedimentos.
O SR. JOSÉ RICHA ...2.Senadór Cid Sabóla de Carvalho,
issO rrãcrtem cabimentO. Sé vamOs extingÍiir uma norma, não
temos de colocar outra no lugar_ ~magiqemos se __ houvesse
a pena de morte no Brasil e quiséss'einos fazer uin id ievogando-a. Teríamos, então, de colocar ou~ra _n_o lugar? _
O SR. ÁLVARO PACHECO - (Intervenção fora do
microfon-e)
O SR. CID SABÓIA úE CÀRVALHO- Não é assim.
Peço mais um minuto, Sr. Presidente, porque estou discutindo.
O SR. PRESIDENTE (João' Roéha) .:._A PresJdêncciá.
dará oportunidade a posteriori a todos aqueles que q~iseram
discutir o assunto. -confiriua com 'a -palavra o Seriador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA !)E CARVALHO- Aquilo que
existe juridicamente não se desfaz conio se apaga -uma luz.
Até uma medida provisória que .não foi aprovada deve ter
seus efeitos re!?;Uiãinentados pelo Congresso Nacional. Isso
é da própria Constituição.
Senador ÁlVaro Pacheco, estou tratando do assunto tecnicamente. IsSo não há em Direito, que!O garantir a V. Er
Na técnica legislativa riaO h<i"isSO.-Vamos supor: estabelece-se
que não há mais Código Civil, que este está revogado. E
como ficam as relações nele previstas, tais ~orno as de contrato,
as civis, patrimo:çliais, as do sujeito de direitç_? Como seria
o tratamento? Tíra-se de vigênda um decreto-lei, que vem
produzindo efeito e tem conseqüência jurfdica há anos. Como
vamos adininistiãf? Tem de ser dito aqui que, extinto o decreto-lei, será adotaçio um determinado procedimento durante
um tempo defiriido para um fim específico. Tem-se de dizer
·
como se fará, e Dão apenas revogar.-
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O SR. RONAN TITO- Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. EX" me permite um breve aparte?

tria e do comércio. Projeto de lei de autoria do Senador Marco
Macid.
- ·
"

O SR, CID SABÓIA DE CARVALHO- Com todo
o prazer, Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO.,..- A discussão a nível de técnica

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presicterit€:, ambos os proje-tos entreg"ueS a niim, tailto este comoo outro, de autoria ...

jurídica deve ser feíta-·pela Comissão de Con~tituição~)ustiça

e Cidadania. Por isso o Relator. Senador Alvaro Pachec_o,
pede que essa questão de_ técnica jurídica seja remetida àquela
Comissão e lá discutida. V. Ex~ leva uma vantagem muito
grande sobre nós, porque é _professor; nós nem (áb~lã SO~ós.
Lá o pessoal tem obrigação de saber. Vamos, entao, detxar
que essa discussão seja feita

14.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, discordo inteiramente, porque hoje todas_ as ComissãO
têm um caráter terminativo, e esse projeto poderia estar indo
para lá ou não. Com _esse caráter terminativo das CQmisSões
a questão de constitucidrtalidacle já não precisa ser enviada
à CorrilsSãõ de ConstituiÇão~ Justiça e Cidadania para ser examinada. Isso já não é mais obrigatóriO: Toda e qualquer comissão já examina os critérios·-de legalidade, técnica administrativa e constitucionalidade.
Voltando ao assunto, a revogação pura e simples ...
O SR. RONAN TITO ~v. Ex•, então, é contra a remeter. para a Comissão de Cons_tituição, Justiça e Cidadania?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sou favorável
a que se remeta para aquela Comissão algo jif devjda;rnente
solucionado.
O SR- ÁLVARO PACHECO -Eu discordo de V. Ex•
Há dispositlvó-s do Código Civil que estão preservados. Se
o ilustre Senador ler o relatório minuciosameu.te._vai verificar
isso. A revogação da lei não deixa simplesmente um vácuo;
porque há uma legislação pertinente, que essa lei veio apenas
obstaculizar, no momento do regime autoritário.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -

Isso não

é verdade. Esse decreto-lei corresponde a uma lei especial,
e o Código Civil é uma lei geral.
·

O SR. ÁLVARO PACHECO -Mas o dispositivo está
presente no Código Civil.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Issotem
uma gravidade ainda mais profunda. Estou lendo a_qui o parecer.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -O Senador Cid
Sabóia de Carvalho con_tinu_a discu.ti"rido a matéria?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ainda estou
discutindo a matéria, Sr. Presidente.
O SR .. PRESIDENTE (João Rocha)- V._Ex•
pedirviStã?
---- -- ~-O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO dente, peço vista para evitar o problema.

n~o

quer

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência
pede ao Senador Cid Sabóia de Carvalho que relate o item
1
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO assunto. Sr. Presidente?

Qual é o

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Dispõe sobre
os depósitos de interesse dos di versos serviços sociaiS da indús-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O item 2 da
pauta, que também dispõe sobre o cumprimento -imediatO
dos dispositivos que ... V. Ex~ também é Relator desse projeto.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _:_Sr_ Presidente, os dois projetas, dos quais sou Relator, têm Suscitado
uma consulta constante ao meu gabinete de_o_utros colegas
do Senado_. Hoje pela manhã,_ recebi d_h_'_ersos apelos para
que não relatasse agora esses dois projetas, deixasse-os para
a próxima semana, para esses companheiros do Senado poderem examiná-lo.
Portanto, faço um apelo a V. Ex• pata que não ponha
.
em pautá esses dois projetas, adiando a sua apreciação para
a próxima reunião, quando virei relatar. Peço ainda que esses
projetas fiquem na Comissão para consulta dos nossos colegas
que querem acompanhar melhor este assunto. É o apelo que
faço a V. Ex~
O SR. RONAN TJ:"O- Sr. Presídente, peço apalavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Ronan Tini-- O SR. RONAN" TITO - O projeto do item 1 da pauta,
cujo ·Relator é O SenadOr Onofre Quiilãn, trata da criação,
salvo-melhor juízo, -do Banco de Desenvolvimento do Centio_-_
Oeste, que é um preceito constitucíOital~ É determinativo que
seja criado o Banco do Centro-Oeste.
O SR. PRESIDENTE (Jgão Rocha)_- É pauta extra.
O SR CID SABÓIA DE CARVALHO-SenadorRon~úi- Titõ, sâo âofs projetas que tratam de depósitos obrigatórios em determinados bancos. Essse dois projetes atíngem,
por exemplo, o Banco do Bras_il.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -· A Presidência
acata a solicitação do S_enador. Será incluída pa pauta da
próXima reunião.
.
O SR .. CJD SABÓIA DE CARVALHO- Faço esse
apelo não por mim, porque o parecer já está prontO-. Vários
dos nossos companheiros me fizeram este apelo. Aliás, demorei a chegar porque estava exatamente em contato com os
companheiros que me pediram que trouxesse este apelo, para
que tivessem umá Oportunidade âe examinar· melhor a ma~
téria.
·
. OSR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos ao Senador Esperidão Amin que, como Relator-substituto, relate o
item 10 da pauta, página 74.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, o projeto
de lei também propõe, à semelhança do primeiro por nós
analisado,isenção do Imposto de. Renda. E o Relator, -ilustre
Senador Eduardo Suplicy, exarou, ao final de seu relatório,
palavras que considero do maior bom senso e que são aplicá·
veis ao assunto:
"Diante dos_obstáculos constitucionais, somos
contrários ao projeto de lei em exame."
S. Ex~ está se referindo, naturalmente. aos obstáculos
constitucionais que dizem respeito à justiçã--Súcia1, ·nela com-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Junho de 1993

eu

preendida a justiça fiscaL--Mas
abüfdo o mesmo .raciocínio
que foi aqui consagrado, por-redução ao absurdo, no parecer
d~ Senador Garib~Idi Alves_ $Obre o projeto do Deputado
Auton Cordeiro. O meu voto solitário contou naquela oportu~

nidade. Desta vez,__ e~pero que ninguém seja c:on_trário _a este
parecer. O parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (João Rochª) -,Não havendo
quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
(Procede~se

à votação.)

.

_

_T

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Pedim<rs ao Senador Bello Parga que, como Relator-substituto, relate Q jtem
7 da pauta, página 52.
Perdoem-me._
Trara~se

do item 12 da pauta, à página 85.
A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, p~ço
a palavra para prestar uma informaçã"o aos "iiieinbros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem ~· palav;a'
a Senadora Marluce .Pinto.
__
_ -- -~ -- ,_A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, realmente meu projeto sobre desconto do Imposto de Renda
relativo à despesa com educação já foi aprovado n_a _Câmara
dos Deputados, na Comissão de Seguridade Soçial e Famllia,
mas ainda vai passar por três Comissões. Ele_é mais abrangente
porque prevê abatimentos de despesas feitasc_Qffi_livros didá~
ficos e transporte escolar. Refíro-me a() prOjetO de- -ã'u-toria
do nobre Senador Lavoisier Maia.
----0 SR. PRESIDENTE
. cando o item 12.

(Joã~ Alves) ...::_ ÉsÍa~~s r~tifi

O SR. BELLO PARGA ..::_ Traia-~e do Pr~je7.;-d~ Lei
do Senado no:- 116/91, Relator Senador Qdacir Soares.
A proposição dispõe sobre a venda de terras das pessoas
físicas e jurfdicas em débito c_om a União, dando~ lhes destinação social, e dá outras providências._
. . Intenta seu autor, o ilustre_Senador Ney Maranbã~o, possibilitar que pessoas em dificuldades utilizem imóveis pafa o
pagamento de débitos para com a União-. TaiS iiiíóvels seriam
empregados em programas sociaiS, ID."e"díinte -venda -o~ aluguel, pa:a a 7riaçáo de agrovíl~s ou loteamentos para prOdução
de hort1frut1grangeiros. As áreaS destinadaS -ao-des-erivolvimento urbano seriam dividas em lotes de 10- x 20 metros,
destinadas à construção de casas populares e sem restrição
de tamanho. Também seriam destinadas à implantação de
distritos industriais.
Na justificação, suStentã o autor que para se compreender
o espírito do projeto há que se salientar -que as -áreas· de
terras agricultáveis. segundo dados do Incra, pertencentes à
União e que ainda não foram exploradas, chegam a 144 milhões de hectares. Alega ainda que na Nova República foram
expedidos decretos sujeitando à desapropriação cetca de 5
milhões de hectares, tendo sido assentados colonos_ em 1 milh~o de hectares, enquanto que em terras públicas ou desapropnadas foram assentados colonos em mais 1 milhão de hectares.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas à
proposição-. o- exãme da Proposta torna destacado o acerrocto seu autor ao formulá-la. Não vislumbramos _o_bstáculos__
à aprovação do projeto, uma ye:z que os Pressupostos quanto
à iniciativa, à competência do Congresso Nacional e à inserção
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da proposta no sistema a dotado pela ConstítuiÇãO no ordeiiamento jurídico-infraconsJ:itucional restam atendidos. Necessário, entretanto, efetuar correçõe.S e acrésdment6s no -tocante
à: juridicidade, à técnica legislativa e ao mérito, para que
os objetivos de seu autor sejam plenamente alcançad9s.
Para tanto, oferece o Senador. Odacir Soares substitutivo
que busca regular de forma miriüdente a dação de imóveis,
tanto rurais quanto urbanos, para pagamento de débítos para:
com a União, que é exatamente o objetivo visado pelo ilustre
autor. A destinação dos. imóveis- é fixáda- ao- mesmo tempo
-em-q-ue-se-prevê a aValiação e a responsabilidade dos agentes.
públicos que intervierem no processO. ·
·
Por todo o exposto, opina o RelatOr peta aprovação do
- projeto de lei.
Substitutivo.
Art. 1~ Será admitida em caráter excepcioi:ti:ll 3daç3.o
em pagamento de tréditos da União, tributários ou não, em
juízo ou fora dele, nos termos dispostos nesta lei.
Parágrafo único. Serão recebidos-como dação .em pagamento de imóveis urbanos, áreas na periferia dos centros: urbanos e glebas rurais liVres desembarçaçjos d~ quaisquer ônus.
Art. 2~ São requisitos prévíos para ~a autorização da da- ·
ção em pagamento pelo órgão ou au~orldade competente:
I -comprovada a dificuldade_ financeira da pessoa física
ou jurídica devedora;
2 - constituir o dação em pagamento o meio mais eficazpara a liquidação ou o abatimento do crédito da União;
3-- a prévia avalíação do imóvel por órgão ou entidade
da administração direta ou indireta da União indicado pela
autoridade competente;
~-4 ---: __pa_recer: prévio e favorável 'da Procuradoria-Geral
da F~~e;nqa_ Nacional ou do chefe do órgão da Consultaria
Jy.r(Çj~~ _gaJepartição federal.
Parágrafo único: · O valor da avaliação do imóvel será
_at~an~aâo monetari~nl.ente pelos mesmos índices e pelo mesmo critério de atualização dos tributos federais, desde a data
d~~ av~Ii_a_ção até o dia da assinatura do instrumento da-daÇão
em pagamento.
Art. 3" A dação e_rp pagamento.será :considerada perfeita e acabada tão pronto seja regist~áqo ~ítUIQ-a_Quisitivo
~? t~gis.tr~ de im.óv~-j$ competente, ressàlvado o disposto no
art. 69
Art. 4'·' Aos imóveis havidos_ por dação em pagamentoserá dada a seguinte. destinação:
-1 - os imóveis reSidenciais e comeidaiS serão vCnclidos
mediante licitação, no· prazo máximo de~_seis meses, coUtados
da data da f9rmaliz9-ção do ato, salvq _quando necessários
à instalação de repartições federais que Prestem atendl.ffiento
ao público;
__ . _- .
. ,
2 -os terrenos urban9s .ou aS___áreas rura:is situãdas na
periferia -dOs centrOS -urbanos serão destinados _a programas
de distribuição de lotes urbanizados e à construção de habitações_ populares para_ população de baixa renda, obedecida
a legislação vigente no que tange ao fracionamento do solo
urbano;
~ 3 - as gÚ!bas rurais serão destinadas à implantação de
programas de pequena produção agrícola dirigidos por cooperativas de produtores, bem assim a programas de assentamento e distribuição de terras.
Parágrafo único.· Na destinação dos imóVeis de que trata
esse artigo~ 9 poder público utilizará a permissão de uso ou
a conceSSão de dire"ito real de uso somente em caráter excepcional e, após comprovada a utilização do imóvel para Õ fim

-o-
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determi_nado pelo poder público, poderá este ser vendido ao
__
perrnissionário ou concessionário
Art. 5o A União poderá ceder os imqveis recebidos por
dação em pagamento ao municípios da situa-ÇãO do imóvel,
desde que o Poder Público Muniçipal se comprometer a observar as disposições desta lei.
Art. 6" Sã_o nulos_de pleno direito quaisquer aros que
por ação ou omissão re.sultem em infraçã_o _aos dispositivos
desta lei.
Art. 7'·' Responde civil, penal e administrativamente o
agente público que por ação ou omissão, culposa ou dolosamente, causar ou permitir que se cause prejuízo_ao Erário
em decorrência do disposto nesta lei, estendendo-se a responsabilidade civil e penal a quem quer que c_oncor_ra para o
prejuízo.
Art. 8\' Esta lei eou:a em vigor na data de Sua publícação.
.
- -Art. 9'·' Revogam-se as disposições em comráiiO.
Este é o relato do nobre Senador Qdacir _Soares, a quem
substituí, fazenâo a ressalva çl.e que não me comprometía
a votar a favor do meSmo.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -

A Presidência

coloca a matéria em discussão.

-

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir._

-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo ·a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda, primeiro orador inscrito.
---

0 SR. GILBERTO MIRA:-.IDA -Sr. Preside.nte, Srs.

Senadores, com todo o respeito "ao seOãd"or~Ney-Mã.i-anl:J.ão
e ao Relator Odacir Soa_res, sou virtuaitTH;~nte ,contra~ matéria
e peço aos Srs. SenaQ.Qres que me acorllPã.ilherilem m-eu vofo:
A União já é-dona de m!Jitos im9vei,s_. Temos, por exemplo, o INSS, dono de inúmeros imóveiS_, reCébidos ou em
dação de pagamento ou em execução qe ~(vida~ _Há_ aproxima~
damente quinze ailos.: ã. Receita Federal recebia-bens, com()_
dação de pagamento, e o que acontecia? Aquele que devia
o tributo dava, por exemplo, um imóvel em dação de pagamento, comprava a avaliação, fazia uril. acOrdo com os fiscais,
com o juiz, cOrri ó promõtor, com o porcurador, enfim, com
todo o mundo e o imóvel era avaliado _por um preço absurdo.
Isso não pode, em hipótese alguma, ser ~provado nesta
Comissão, porque todos_ os que estiverem em dificuldades
vão deixar de pagar o -imposto e, conseqüentemente, vão ofecere qualquer bem em dação de pagamento.
Acho que esse projeto é um incentivO ao não pagamento
de imposto e à corrupção.
Era só o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTJ' _(João Rocha) -Com a palavra
o Senador Cid Sabóia de _Çarvalho.

-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente. estou na mesma linha de eiitendiffiento dos Seniaores
Gilberto Miranda e Ronãn Tito; sempfe_~-(p..ie tadôcihó.SObre
isso eu o faço p-Or-outros caminhos, mas chegamos exatamente
ao mesmo ponto.
Na verdade, o que houve de terrível com os bancos esta.duais foi exatamente o fato de os mesmos receberem imóveis
-supervalorizàdos em troca de dÍvidas. Os bancos faliram exata~
mente por esse motivo.
Acabo de concluir uma ComissãO Parlament;.r de _Inquérito onde a mesma história se _repefiu, ou· seja, imóVeis -v-afoii~
zados inadeqüadamente para substituírem importâncias mais
altas. Os Fundos de Pensões foram enganados através desse
__ -___ - ·
'··
caminho.
No Nordeste brasil~_iro, por exemplo, muita gente Perdeu
a propriedade assim, porque pediu empréstimo agrícola para
fazer o plantio, não podia pagar e terminava perdendo a própria terra para o Banco do Brasil ou para o Banco do Nordeste.
Isso rtão é possível.
Trata-se de um estudo interessante, de uma "témática-lnte' reSSárite, mas ·nãc)posso concordai- com OiUeSITi_O.-_~(ir_-i~so,
--meu Voto será contra, pãl'a que o projeto seja desaproVado.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra
o Senador Magno Bacelar.

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, quando
o -débito é la~oçado na dívida ativa, em última instância, o
imóvel termina sendo recebido. Trata-se de uma lei igual àquela que pretende que aposentado pague Imposto de Renda.
Voto contra.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -

Vamos colocar

a matéria em votação. Tfata-se de vóütÇãCi riõffiinal. O.uem
votar a favor do Relator votará ·:sím"_ e quem esH~er contra
o mesmo votar.á "não".
(Procede-se à votação nominal.)
-(i'

.•

.

O SR. PRESIDENTE ·\João Rocha) -

•

-

A Presidéncia

desigri_a-Relator do vencido o Senador Henrique Almeida.
A Presidência, mais uma vez, agradece a todos os Srs.
Senadores pela presença. V. Ex"" estão valoiizando esta Comissão.
Está encerrada a reunião.
9~

Reunião, realizada em 25 de maio de 1993
Às dez horas e quar-enta minutos do dia vinte e cinco
de maio de mil novecentos e noventa e três, nas_ala de reuniões
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a· Presidência
do-Senador João _Rocha~-cOin a presença dos Senhores SenaO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra
dores Raimundo Lira, Belfo-Parga, Magno Becelar, Espei"ío Senador Ronan Tifo; para-discutir.
-dião Amin Cid Sabóia de Carvalho, Elcio Álvares, Beni V e0 SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, eu não tenho
ras, Garibaldi Alves Filho, Mário Cov-as,~D<i.rio Pereira~ Saldamuito a acrescentar -àquilo que foi dito pelo Senador Gilb~rto
nha Derzi, José Richa, Eduardo Suplicy, _Gilberto Miranda,
Miranda. O empresáriO- eu não diria-11_!~1-intencionado
João Calmon, Jonas Pinheiro, Mansueto de Lavor, Carlos
pensaria do seguinte modo:_ se a lei _w,e faculta pagar com
Patrocínib- e. Ronan. Tito, reúne-se a Comissão de Assuntos
dinheiro ou com terra e eu estou querendo vender essas terras
Económicos. Deixam de comparecer os Senhores Senadores
há muitos anos e não tenho como vendê-las ...
Ruy Bacelar._ Ronaldo Aragão, César Dias, Aluízio Bezerra,
Trata-se de um estímulo à sonegação e à negociata, cOmo
Onofre Quinan, Henrique Almeida, Affonso Camargo, Valdisse muito bem o Senador Gitl::ieft_o _Mir~nda. O Tesouro
mir Çampelo, Albano Franco, Ney Maranhão, Moisés Abrão
precisa é_ de dinheiro para tampar os bUracos das rodo~iaS, - e Meira Filho. Havendo número regime:Qtal, o Senhor Presipara construir escolas para as crianças. Tl1lta-se ~e um projeto
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
bem-intencionado, mas é ruim. Sou contra o_ mesmo.
Ata da reunião antÚior, que é dada por aprovada, e a seguir
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sugere que seja convidado o Senhor Ministro da Fazenda,
Peço a atenção especial dos Srs. Senadores que integram
Senador Fernando He_nr~q_U§_C~n::IQ$0,, a çompar~_cer_perante
esta 9=?FJ1i_s_são_ de Assuntos.Econômicos, para que saibamos
esta Comissão a fim de discutir, em reunião reservada, .a r01a~ _ -preCisamente do que se trata. Este é um assunto polémico,
gem da dívida dos Estados e dos.Mun~çíplÕs, o PRO;EX e
o ·senado está sob tiroteio, a partir do momento em que o
Presidente da República tomou esta decisão; o Senado passou
a Lei de Concessões e Permissões_ dg _S~.rviço_Eúbhco ·que
está nesta Casa e foi avocada pela ComisSão de. _Assuntos
~_.ficar devendo a largos setores da economia, inclusíve ao
EconómiCos. Em votação, a sugestãp é aprovada e·_s.Uá EXceo:overno, uma palavra de definição. Já na semana passada,
o Jornalista Clóvis Rossi nos colocav na situação de devedores,
lência confere a palavra ao Senador Espcridião Amin, relator
da MSF n" 186/93, "Do Senhor Presidente da República encae eu tinha recebido esse processo para relatar na segunda-feira
à noite._Poressa razão, eu me apresse~ em pedii a compreensão
minhando ao Presidente do Senado Federal Exposíção de
do Presidente desta Comissão, longe de tentar apresentar uma
Motivos nn 161/93, do Senhor Ministro da Fazenda sobre
fixação de critérios e normas discipl_inare$ .ÇfaS op-er~ções a · ' v,ersão final, mas corresponder àquilo que o Executivo nos
que se refere a Lei_ nn 8~ t8J: cif -1 "-6:-91''_, para que.Jeia 0
·encaminhou, sem pr~tendermos_ tumultuar_ ainda mais o proseu parecer, favoráVel no_s termos do PRS que .apresenta.
cesso económico, priilcipalmente no concernente à exportação
de bens de capital e serviços.
Encerrada a leitura, tem início a discussão da matéria.. Pal-ticipam dos debates os Senadores Ronan Tito, Bel!o Parga, Gil-_
o SR. RONAN TITO --Senador Esperidião A mi~; ape: -berto ~1ra~da, Magno ~acelar: Máno_ ~ovas, EduarPp Suplrnas 1,1ma informação que recebi hoje do Ministério da Fazenda
cy, Elci_O .~vare~, Dano Pereua, J~ao Rocha, _Bem Vefa:S
-eu provoquei o Ministério da Fazenda- todas as exportações do Br.r,t~il estão paradas neste momento esperarido esta
e Espend1ao Amm. Usa da palavra amda, a convite_ da Prestresolução, não só as exportações_ de serviços, mas também
atéria, o Senhor Akir·a Ynsika, gerente da .Gerênçia de Coméras âe bens.
cio Exterior do Banco do Brasil- responsável pelo PROEX.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Vamos receber
· Tendo em vista o_ avançado da ~or~.- 9Seph.9~: .Prjesiçlente
o texto do Presidente da República.
encerra a presente_ reunião~-Têillbrand9 _que fica_rá J:!lantida,
(leitura) (Estatui o inciso\' do art. _52 ... )
para a próxima terça-feira, a rcllnião'-oraiilâria da CáiniSsão,
-o Presidente está pedindo que regulamentemos, através
ressalvando que poderá ser ou nã6 cOnvóca<,'l_a uma reunião
de uma resolução do Senado, a Lei n9 8.187, de 1<:> de junho
extraordinária, caso isto se fa:ça necessário.. Nada mais havende
1991. Igualmente anexo está a relação dos processos relatido a tratar, Sua Excelência encerra a reu·rtião às trezé horas
vos às ·aludidas operações, pendentes de decisão ffnal.
e quarenta minutos, lavrando eu, orrceu -Víe_ira Machado- FiA Mensagem apresenta exposiÇãO de motivos do Minislho, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
tro, que iguahriente justifica esta solicitação.
Senhor Presidente. -Senador João Rocha.
Chamo a atenção para o seguinte item da exp~sição de ·
''•
---motivOs do Ministro, que igualmente justifica eSta solicitação.
ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
__
_C!_tamo a at~!)_ção _para o seguinte item da 'exPosição dt
motivos do Ministro da Fazenda.
ANEXO À ATA DA 9< REUNJA-0 DA COAÚSSÁO DE ASSUNTOS ECONQMICÓS, ~EALiZA,
.. Assim, tenho a honra, peta presente, de
propor
DA EM 25 DE MAIO DE 1993, ÀS DEZ HORAS,
a V. Ex~ se digne determinar expedição de mensagem ao
QUE SE PUBL!CA DEVIDAMENTE AUTORIZA- Senado Federal, para que no exercício de sua competência
DA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR
priVativa, por ato -próprio, regulamente aquele inciso constituJOÀOROCHA.
cional (art. 52, inciso V), fiXando critérios e normas que passarão a reger doravante as operações do programa de ffnanciamento às exportações ..,
O SR. PRESIDENTE (João _Rqc,ha) -.Está aberta a
O SR. RON'AN TITO- (fora do microfone)
reunião da Comissão de Assuntos Económicos.
Srs. Senadores, houve urna sugestão no sentido. de conviO SR. RELATOR (Esperidião. Amin) -Eu chamei a
dar o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Senador Fernando
atenção do Senado exatamente para o' fato de que o texto
Henrique Cardoso, para comparçcera esta:.CO:m1SSão; napródo Presidente da República faz me-nção aO estabelecimento
xima terça-feíra, a fim de se discutir, numa reuniãO "reserVada,
de normas disciplinares de uma Jei.
a rolagem da dívida dos Estados e dos Municípios, o PROEX
Com base nisso, solicitei à Assessoria, e agradeço o traba~
e a Lei de Concessõ~ ~ Permissões do_ S~iÇ_oJ~,i,íb_IicÓ, que
lho feito em ritmo rrn1íto_ª~lerado pelo Assessor Técnico
está nesta Casa e- foi avo~ada para_ a Comis~ãO ae_~Assuutos
do Senado, Ângelo Muniz, e pelos nossos colaboradores da
Económicos.
-- ·
Liderança do PDS, ·ao Dr. C1ever, e agradeço também a dispoPedimos permissão aos Srs._Senadores pata fazermos ainsiç_ão que teve o ~inistério da Fazenda em colaborar conosco.
.
da hoje o convite aO Sr. Ministro.
Só que nesse período houve um problema com a pessoa desigOs Srs. Senadores que o aprovam queiram pêrmaneCer
nada na semana passada para nos assistir, não sei qual é a
sentados. (Pausa.6)
sua situação funêiànal, estou tentando restabelecer o contato
Aprovada a suge-stão, a Presidência da Mesª tomará as
com o Ministér~o ~á)•azenda. Tein.Osaqui também Assessores
providências necessárias.
do Ministério s;la {qdústria e do_Com~rcio. _
__ _ __
Com a palavra o Senador Esperdião Am-~n. _ .
. "'" Pedi a várias :pessoas e organizãçQ"es interessadas i-lesSe
assunto, que é d~ maior importânCia para o País, que nos
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Srs. Senadores,
estou providenciando a distribuição da ver_s_ão preliininar -do
oferecessem sugest_õ_es. Eu as recebi, por escrito, do Deputado
Luiz_-S3lomão, da- Associação Brasileira de Exportadores.
relatório. Esta é a versão preliminar 1, daquí a-alguns minutos
Continuo aguardando ainda o~tras mais. Por isso é que o
teremos a versão preliminar 2. -
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relatório, que estou distribuindo agora, é apenas uma versão
preliminar.
Antes de começar a sua leitura, não posso ·deixar de
fazer aqui uma observação de natureza J?Qlítica e -sOcial .. I!.ste
assunto_ ~ a encarnação de uma famosa historiefa do humor
brasileiro, a do sofá. Diante dopropalado adultério que teria
ocorrido no sofá de uma sala, o dono de casa, com a dúvida
a assaltá-lo se tinha havido ou não o adultério naquéle Inóve-1,
mandou retirá-lo da sala. E o que é Pior,-o ·móVel veio para
o Senado, portanto estamos adffiinistr3.ndo o- sofá. O grande
risco que corremos é de entender que cOmpetiria à.ô-"5êliádo
tratar caso a caso de tais operações. É o risco de desmoralizar
a Casa.
__
.
· -· ' ' -·

Por esta razão, apresento o relatório .. :
O SR. RONAN TITO - Dentro da premissa, ainda,
V. E~ me permite um aparte'?
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) nobre Senador.
·

Cóm prazer,

O SR. RONAN TITO -Há uma disparidade, uma dis. crepância entre a mensagem que o Min1Stro·-encammha áó
Presidente e a que o Presidente encaminha ao Senado.
Primeiro, o Ministro, no meu entender, encaminha de
forma adequada, dizendo que o Senado deve examinar por ser de sua competência privativa, o art. 52, item V, por
ato próprio -e que seja regulamentado aquele inciso cOnstitucional, fixando critério~ e rio:rmas que passarão a reger doravante as operações de financiamento das exportações do
PROEX.
- - . Tudo bem, aí está-Correto. Mas a Mensagem do Presidente da República não é essa. Ela fala em regulamentar
a lei através de uma r~sq_lução.
O SR. RELATOR (Esperidião Amiri) - É exatamente
para este assunto, Sen~dor Ronan- Tito, cjue peço a atenção
dos nobres companheiros, porque creio ter dado uma resposta
a essa ordem d~upla. Ninguém pode imã.ginar também que
para tirar esse sofá da sala houvesse unut ordem naclorral.
(continua a leitura)
Portanto, estamos entre a cruz e a espada, não era assunto
da nossa competência, foi mandado para cá, eStá tudo parado,
,temos que dar uma resposta.
(continua a leitura)
_O~SR. RONAN TITO- Peço a<> ~~nador Esperidião
Amm que fale mais baixo para que poSsãi:iiós tõm:a:r-eçnbecimento da discussão, que deve ser do maior intereSse' da Comissão, que está acontecen~o no corredor. ·
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A Mesa já tomou
as providências.
·
O SR. RELATOR (Esperidíão Amin}(continua a leitura)
·-··:-Estas for~ as razões que nortearam a elaboração do
projeto de resolução, que éstá. aqUi apreSentado na sua versão
preliminar 2.
·- Foram acrescentados a esse projeto" duas.:ob.Servações.
!;Ias informações que o Governo 4everá nOS enviar periodica:rilente, tem que esclarecer quais asprovidências que estão
sendo tomadas para fazer face à inadimPlê"nda. ·
Segundo, estamos tentando incluir neste projeto de resolução que nenhuma operação pode, individualmente, exceder
a "x" por cento da operação. Estamos querendo e.Yitar a
concentração de crédito numí:l opera~ão, ·i~~cialniente, nenhu-
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ma operação pode exceder a 10% ~a 4otação orçamentária.
Mas isso está sendo incluído na versão preliininar que roi
· distribuída.

O SR. BELLO PARGA-Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. RELATOR (Esperidiáo Amin)- Com prazer,
nobre Senador.
O SR. BELLO PARGA ~V. Ex• já respondeu ·com
a explanação da resolução.
O SR. RELATOR ( Esperidião Amin) -Repito e insisto,
nem eu estou convencido de_ que essa resolução satisfaz a
tudo, por isso estou pedindo até colaboração extem~. E=stão
aqui assessores -do Ministério da Indústria, do ComérciO- e
do Turismo; tentei localizar o Ministério da Fazenda, o Banco
do Brasil, que está vivendo a angústia da paralisação completa
das operações, inclusive as que já tein O parecer favorável.
A interpretação do Banco _do Brasil foi lato sensu.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Ronan Tito .
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, ainda há pouco,
fui pouco educado com companheiros de trabalhQ, aqui do
Senado Federal., e isso se deve ao fato de tratar-se de .um
assunto da maior delicadez.a. A minha reação deveu-se a não
saber prestar atenção em duas coisas ao mesmo teffipo. Vejo
gente chupar cana e assobiar. Eu nãq consigo. Agora, a informalidade do brasileiro, muitas vezes se exacerba nesta Comis'SáO e no plenário. Todos têm direito de falar ao mesmo tempo,
_e falar em voz alta, principalmente quando V. Ex~ concede
a palavra ao Senador.
Quero pedir a V. Ex~ que, quando a assessoria tiver alguma matéria importante para discutir, suspenda a reunião para
que todos possamos ouvir. porque deve ser da maior importância a discussão daquele tema que está sendo debatido e tem que ser aqui - senão estariam discutindo lá fora. São
pessoas educadas, são pessoas todas de nível superior, e não
estariam discutindo aqui se não precisassem, e em voz alta.
v. Ex~' fiO meu entendimento~ deve interromper a reunião para ouvirmos a discussão dos assessore$, porque deve
ser muito mais. importante do que, às veZes, o Senador está
apresentando naquele momento. E também deveríamos mudar o nome da Comissã9, pass.l!rlariios a: chamá-la de Comissão
dos Assessores e dos SenadOres: PreciS~úhóS de um mínimo
de formalidade.
·
DesculPem-me -~Uma falhá. minha- mas; ilão consigo,
since~ente, prestar atenção em três ou dois falandp ao_me$m.o tempo. · · ·
_ ESse prOjetl? é de uma delie3:deza extrema. Fazerido um
paralelo é mais ou menos como segurar passarinho na mão:
se apertar demais, mata; se abrir a mão, voa.
.É ou não é interesse do País exportar? Ou estou enganado? É do interesse do País, também, exportar serviços. Pelo
m~os aprendi, desde ç:edo, que quando contratávamos serviços de empresas estrangeiras era u.rn deus-nos-acuda aqui den~
tro; ·mas já êstainos permitindo que se invada o território
Nacional, quando temos empresas capazes de fazê-lo, e na
-medida em que podemos abrir mercado lá fora, exportando·,
muitas vezes, serviços _e importando outras coiSas que nos
interessam, porque todos esses negócios têm duas mãos, são
~r ~emais complexos. Por outro lado, peço desculpas,iilclusive, ao Senador Esperidião Amin, porque me antecipei, nessa
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minha ânsia, diante de~se negóciO; a algumas observações
judiCiosas que S. EX" acabou por fazer. Há uma controvérsia
flagrante entre a mensagem__ do )?residente da República e
a do Ministro. o· Presidente da República fala em regulamentar a lei. Primeiro, não cabe .a nós _e:. segundo o que
manda o dispositivo constitucional, no seu inciso V, é que
se crie, discípline, através do Senado, regulamentando o.inciso
constitucional. Mas, ainda, Senador Esperidião Amin, o inciso
VII fala nos limites que V. EX" colocou- a segunda citação.
Ternos que chegar a isso.
.
Acredito também, que o Senador Esperidião Amin agiu
muito bem chamando-o de projeto preliminar, porque embo-·
ra, nesse momento, estejamos sofrendo outra chanta.gem do
Presidente da República, não vejo por que paralisar exportação de bens, para estudar a questão dos serviços. Isso. é .
uma chantagem em cima do Congresso_ Nacional, em cima
do Senado Federal -não é a primeira vez--que--isso acontece.
Aliás, estamos, aqui, servindo de pau de bater em doido.
Na hora em que o Presidente quer demitir- algum .MiniStro,
manda que ele venha ao Senado para expor suas razões e,
se se sair Oem -o~ pronto! então está demitido. Dois casos
semelhantes já aconteceram. ~~t_n prestar contas ao Senado,
se as contas satísfazeril, aí o Ministro é demitido.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Permite-me V. EX'
um aparte?
_
_
.
O SR. RONAN TITO -Ouço o aparte de V. EX'
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ontem esiive com
o Governador Fleury, em São Paulo. S. Er' nos informou
que no horário erit que o Ministro Uza.J;:o Barbosa estava
no plenário do Senado, prestando esclarecimentos, o Presidente da República ligou para ele, Governador de São Paulo,
às 1530min, e, às 17h, enquanto o· ~nistro estava no Senado
fazendo sua exposição e sendo sabatinado, pedindo-lhe que
indicasse o Ministro da Agricultura. Penso que, no mínimo,
é uma falta total de respeito,_ não só para com o Senado,
mas para com o Ministro também.
O SR. RONAN TÍTO ~ ls~o é para ievantarum;preliminar. Nobre Senador Esperidião Amin, quero fazer uma
sugestão: que esta__ Çomissão, através de sua unanimidade,
ofiCie ao SenhOr Presidente da República no sentido de suspender as exportações de ~ensl nesse instante, para, após
isso~ começatinos a: estudar esse assunto._ Querem colocar
uma espada de Dâmocles em cima de nossas cabeças em relação a um assunto tão delicado como esse, sendo que não
temos nada a ver, no meu entendimento, com exportação
de bens.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- V. EX' me permite um aparte?
O SR. RONAN TITO -Pois não.
O SR. RELATOR ·(E~peridiã~ Amin) -Acho até que
o impulso da sugestã_o de V~ E~ é justificável, mas tenho
a impressão de que, aí, yamos contribuir para que o impasse
se prolongue. O risco, neste caso, é o exportador.
·
O SR. RONAN TITO -É por isso que estou pensando,
nos expo-rtadores e nos clientes. Lá fora os contratOs de exportação têm data, hora marcada e quando não se obedecem
as cláusp.las há, como sanção, o pagamento de uma multa
por atraso. Se isso se proceSsasse normalmente ou se se entrasse, através do Líder do Senado, em contato com o Presidente
da República, solicitando: - Suspenda isso, pelo amor de
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Deus! -Não podemos ficar como a espada de Dâmocles em
cima Qa Comissão, porque~ verdadeiramente, esse assunto
é delicado.
Não queremos repetir, aqui, o que assístiinos na discussã'?_
da Lei -dos Portos, em que a Nação inteira se virou contra
o Senado e contra esta Comíssâo, e não tínhamos o tempo
devido de discutir o assunto, e as chantagens aparecíam de
todos os lados.
~este instante, sei que temos opiniões controversas, por
isSo- fãçri um apelo~ por se_ t_ratar de um assunto mais delicado, mais sutil - a-o Líder do Governo-;- aqui no Senado, no
sentido de que se levante essa suspensão das exportações,
para que possamos estudar este assunto aprofundadamente,
sem eSSa- pressão do tempo em cima de nós, porque_ disse
muito bem o Senador Esperidião Amin: quem pagã. ísso é
o_ e~portador mas, etn última instância, o Brasil, com seus
contratos bilaterais.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço
a palavra.
- O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
V.Ex•
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, não quis
interromper o radOcínio _do Ílobre Senador Ronan Tito:
Na realid~t:_::, esta Comissão, preliminarinente, não pode
se .dirigir ao Presidente da República.
Em segundo lugar, havendo a mudança de um dos participantes do crime do sofá; hoje o Ministro é_ um homem da
mais estreita confiança desta Casa, um home-m dado a discussões, e que, no nosso entendimento, a· melhor sugestão seria
a segunda parte da intervenção do nobre Sen~dor_Ronap Tito,
no sentido de que o Líder do Governo, que também é nosso
Colega, entrasse em entendimento com o Sr. Ministro da
Fazenda. Na verdade_, concordo com V. Ex~, fica muito difícil
exãmiD3.r um assunto ·tão delicado, enquanto o Pafs está sendo penalizado. Há uma discrepância entre- o que expôs o ex-Ministro Eliseu Resende ao Senhor Presidente da República
e o texto da mensagem encamiQhada à Casa: A:-regulamentaçáo da ConstituiçãO-riãO satisfaz, porqUe temos doiS assuntos
distintos: um, a regulamentação de lei, solicitada por Sua
Excelência, como ficou sobejamente explicado pelo nobre
Líder Esperidião Amin; e o outro é o -dispositivo constitucional, que também não resolverá o impasse de estarem paralisadas todas as exportações.
Em se tratando de_um ex-Chanceler, um homem dado
ao diálogo, penso que se s'airia do inipasse sem estremeci- ·
mentos entre a Casa do Congresso e o Presidente da República.
O SR. ?RESIDENTE (João Rocha) - O Presidente
da Mesa esclarece que foi aprovado, nesta reunião, o convite
ao -sr~ Ministro, Senador Fernando He;uique Cardoso para
exàtamente- discutirmos e tratarmos de$te assunto.
A Presidêflda da Mesa, acatando as sugestões dos Senadores Magno Bacelar e Ronan 'Tito, pedirá ao Ministro que
traga, na próxima teiça-feira, todas as informações que S.
Ex• dispuser sobre os financiamentos;
O SR. MAGNO BACELAR -Pennite-me, nobre Presidente, há a premência de tempo. Vamos ficar parados mais
uma- semana, enquanto isso o Senado_ é o único devedor à
Nação e causador dos males que já afligem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a paiayra
o Senador Esperidião -Amin.
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O SR. RELATOR (Esperid!ão Amin) -Sr. Presidente, buída a última versão do relatório preliminar- o inciso V~
penso que o raciocínio do Sen-ador Magno Bacelar é o que -aO ait. 12: "Piovidências em cursç paia sanar as inãdimplên~
eu adotaria, se não estivésse_!Ifos diante de uiri fatO.- ..
· ... · cias". :·_--r
O Ministro da Fazenda fez, no seu ofício, apeflas emb arL ti'dó _Projeto de Resolução impõe que: uo _Foder
um parágrafo, uma conexão entre a lei a Constituição. O
ExeCutivo remeterá ao Seqado Feder_al, trimestralmente, inGoverno Federal já disse o que pensa.
--,-, formã:Ções sobré a posição-dos finailciamentos; discriminando
Vou ler o segundo parágrafo do ofício_do~Min:i~Hd da
por p-ais e entídade:
,
Fazenda:
f:::. . :vãlor das ·operações;
"Considerando que o preceito Constituciónai, inII- desembolso previsto;
serto no art. 52, inciso -v~- concernente à competência
m- valor financiado;
IV -limites e con,dições aplicáveis aos valores autoriprivativa do_ Senado F~deral para autorizar operações
de natureza fin3.J1Ce1ra- de interesse âa União, a "!Deu _ zados e aos já cOmprometidos;
V- situação de adb;nplência o~ de inadimplência dos
ver, ainda carece de regulamentação, pois nãd'déiX,oú ·
clara a competência do Poder ExeCUtiVo para eSSe~mis- _- tom'a.Cloie's; _-· ,
ter.
- - - -- VI- prOvidênCias em Curso para --sanar· as inadimplênConsiderando; ainda, (ele fez uma conexâO),_ciu~ 'ciaS".
as operações contempladas na Lei n9 8.187, referente
São informações que o Senado faria b~m em tomar. Justtao PRO EX, realizam-se com rec(lrsbs_ orça_m~Titários fica uina resolução. .
--- da União (aí vem uma informaçao 'incompleta) com
o SR. PRESIDENTE (Joiio Rocha) -A Presidência
ente de Direito Público ou Privado' estrangeirO.~."
da Mesa pede a V. Ex• a leitura integral da priffieira versão
É Verdade, porque pode, e há na Hst;, cas-Os-de pa~ses. do anteprojeto de resolução. vamos discutir a sugestão que
que são tomadores de seryiços. Então, .s. _Ex~_ m~?da para
V. Ex~ está,, danqo con:,t? ~elator.
o Senado. O_quenãopodemosédevolver,f9l)llalmente,_po~e~·
- --. -mos fazer qualquer contato. O Poder Execupvo, ifunf.~S~~-nto , , ~ . O SR. :.M~__R~O COVAS -A parte de literatura dessa
polêmico, tempestuoso, em que o Presidente avo~ou para
ultima versao nao mudou.
si o exame de um processo, chegou à conclus)lo de que est~_va
O SR. J:~.ELATOR (Esperidião Amin)- Não, não muincompleto,mandando-oparaoSeJJ.ado_.s.e·o-senadodem_o_!~
_dou.
. . __ . _ · __ · ·
·· ·
ou devolver o, processo, penso que são as_dQ.<:\S últim~s Çlpções
PeçO ã_âieriç_ao·para ã última ve.rsão preliminar do proj'eto
que deveríamos escolher.
_ _
_
de resolUção.
_ .
Semp-re que envolver rolagem de dívida, pessoa de Dii"ei~
"Projeto de Resoluçãq:_ f?_ispõe, com baSe no art. 52,
to Públicp, haverá uma resolução, caso_a_ caso,_ do_ Senado.
incisos V e VII, da CónstitUiçãô Federal sobre as opera9ões
Quer dizer~ estamos rec,o$_ecel)do que o -GovefD:O tem alguma - de fin-ància'lne:ó.tO- éXtê.b-1:0 Co_m' tecutso'S ·orçamentários -da'
razão.
-União:••
Quando for operaç"íio de-financiamento~ de bens e de servi:
l-~6· .com:· r~c~isos or~m~~tários.· s~ no :aNDES ·_
ços, vamos fixar parâmetros, que penso seria bqro, sem_ i_nter-~ por 'exempio', ficiúel-sàbendo, pela assessoria do MinistéÓo
ferii" na operação em si. É isso que a resolução propõe-, em
da Indústria e d9 Comércio.............:. existe uma Qutra ljnha, chamada
linhas gerais.
-- _ : -~Finam~x. que_ é com recursos do BNDES, não entra nisso.
E mais: há um caso de inadimplênciá. Màis de 50% dos -Se entrarem.recursos orçamentários, entra nisso.
valores já aplicados -,e, .repito, são recur:sqs orçamentários,
_'!Q Se,P.!l_do F~deral _resolve_:
__ .
.
_
iss_o bate no caixa do Tesouro sob a forma de crédito e de.
S,u~.orcl.LJ?.a~:s~ à~ ,n,o~as fixadas nesta-resolução !i$ ope- -·- · .
raçQe:; _dç fi.n~o.cu~.m~nto _e;x~~mç realiza~s com recursc;Js orçadébito - é caso de iniadimplência. ·
O SR. MÁRIO COVAS- É no PE.OEX ou na expormentários da União, com entidades de direito público ou privado ,estrangeiro. tação de serviços contida_ no PROEX?
' .-!
••
~ãtágrafo único:
_ ".
. _- -- _
- - .- O SR. RELATOR. (Esperidião Amin) - Confessoque
...
não tenho essa especificiaçáo. Se essa inadimplência - diga- .
ParÇ~. efeit()S desta resolução, compreende-se como operamos _ de 2 bilhões de dólares decorr~ 2?% de serViço~--~~ çáo de financiamento extern_o toda e qualquer obrigação ativa,
decorrente de financiamento ou empréstimo, mediante a ceie25% de bens~ não sei. Esse dado de 50% d~ inadjffiplência
braç~q .de contratos, emissão e aceite de títulos que represente
está na página 5 do re_l_af.ótio:
crédito do País jurito a devedores situádos rio exterior.
"Por fim~ é necessário enfati~ar que_ a_s operações
Art. 29- As operações de financiamento realizadas em
de financiamento externo, desde a.sua criação, alcança, um exercíçio fin~o~iro' b,ão poderão exceder o montante dos
nos dias atuais,' cerca de 4 bilhões e apresenta ~ma
recursos orçamentários previstos, ressalvadas as operações auinadimplência da ordem de 50%~·~ .
torizadas, medi~nte créditos suplementares ou especiais, com
O SR. MÁRIO COVAS.- Sim, ví_qúe está no relatório, _finalic!ade precisa, aprovadas pélO "P-Oder Legislativa por maiomas esse dado não çonsta na~ _váriãs taPeias apresentadas ria absoluta.
aqui.
Art. 3~-As ·operações de fjnancfamento _externo, cbm
O SR. RELATORfEsperidião Aniin)--, Esse dado foi re~ursos_ orçamentários âa União, ObedecerãO à seguin~e_
obticio com todas as díficuldades de greve. Quero enaltecer onentaçao:
o trabalho da ass_essoria porqUe, além de tudO, enfrentou
I- quando se tratar de_ finaDd~hiêD.to- d,estinado a increas dificuldades de cont~to com ~- aQministração pública.
mentar a exportação de bens de capital nacion-al:
Por isso fiz incluir, hOje, na reunião prévia que tive com
a) o finaflciiamento rião poderá ser superior a 85% -do
companheiros que estão trabalhando·- riâo sei~~ já f~i dis~- valor CIF do bem;
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b) o prazo máximo das ope'raÇõeS de- nna:nciamentOs a
serem contratadas será de 5 an~s-; prorrogável por igual pertodo, conforme as características da operação; (tentando nos
aproximar do mercado internacional)
c) as taxas de juros variarão ·em -run:Çáo -das garantias
oferecidas e serão idênticas às cObradas pelas institUições financeiras internacionais especializadas no financiamento ·das
exportações; (poderia se dizer. nos dois casos: vale a regra
internacional)
_
d) as garantias deverão corresponder ã 12G% -do valor
do financiamento, compreendendo;

1- carta de crédit(), fiança ou aval cte banco de primeira
categoria;
2~segurõ de crédíto;
3- penhor industrial;
4- aval pessoal ou de terceirQs;
5 -Caução de legítimos efeitos comerciais.
II- quando se tratar de operações de fmanci.'!mento destinadas a incrementar as exportações de bens de consumo
durável nacional:
a) o financiamento não

pod~rá exceder- a 85% do valor

CIF;
b) as serãO contratadas por prazo de 180 dias, prorrogáveis por igual período._
As taxas de juros serão as vigentes no merc:rado-fiDa:rlceiro
internacional e variarão em função das garantias oferecidas.
As garantias são as mesmas estipuladas no item 1'", inciso
II, do art. 3o" (ou seja, repete as garantias já deScritas).
§ l ~ _ Enquadram-se !las condições estipuladas neste arti-:go a? operações de fina!Jcia:r:ne~tó para a exportação de serviços nacio-nais.·
O § 2~ foi enxertado, agora, no final, e tem o propósitO de evitar a concentração de recursos; -pode ser 10%, 15%
ou 20%:
~
§ 2?- Nenhuma operação individual de que trata este
artigo poderá ultrapassar 10% do valor da dotação orçamentária detinada às operações de financiaMento à exporiáção."
Ou seja, pode ser 10%, 15% ou 20%. Seria o caso de
se examinar melhor a amostragem para evitar a conceritfaçãó:
democratizar q fOmento. Repito: 10%; af, eu coloco um ponto
_
_
de interrogação. O impurtante é o objetivo.
"Art. 49- Nas operações de financiamento de que trata
esta Resolução, o Tesouro NaCional poderá pactuar encargos
financeiros inferiores aos previstos no art. 3~>, ctesde que vinculadas às exportações de bens e serviços n.ãéionais de forma
a aumentar a competitividade das exportações brasileiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo fixará Os limites
máximos admissíveis na redução dos encargos financeiros para
os efeitos-deste artigo.
__ _
Art. -5'~- O Poder Executivo, através do Banco do Brasil,
atuará como órgão executor das operações de financiamento
de que trata o art. 3<? desta Resolução.
Art. 69- A concessão de financiamento externo dependerá:
1- de o tomador não estar inadimplente com a- União
ou com qualquer entidade de direito público ou privado internacional;
z.-.. de o ente garantidor da operação possuir capa:cídade
de honrar os compromiSsos assumidos.
Art. 7<?- As operações de financiamento externo de
qualquer natureza, com reCursos orçamentários da União,
deverão, ainda, obedecer aos seguintes limites:
-
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-1 9- o montante anual não· poderá ultrapassar 10% do
valor médio das exportações dos últimos três anos;
'29- o montante anual não poderá ultrapassar, mesmo
obedecido o limite estabelecido no item anterior, 50% do
saldo médio da balança comercial dos últimos três anos."
"Art. 89-As operações de financiamento externo que
represente a renegociação ou rolagem de dívida serão submetidas à deliberação-do Senado Federal, caso a caso, prestadas
todas as informações pertinentes.
Art. 99- Constarão, obrigatoriamente, das informações
a que .se refere o art. 8<?, além de outras de que o Senado
porventura necessite:
a) Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda;
b) Análise dos custos e benefícios econômicos c sociais
da operação e quais os interesses do Brasil na renegociação
da dívida;
-c) Análise financé1ra da operação;.
d) Parecer preliminar da Procuradoria Geral da.Fazenda
sobre a minuta do Contrato;
e) Informações sobre as finanÇas do tomador e do garan-t;j_Q.or, destacando:
1- O montante da dívida interna e externa do tomador.
quando se tratar de uma nação estrangeira;
2__:_ c-ronogrã.ma de pagamento d_a dívida a ser rolada
ou renegociada;
3- Comprovação da capacidade de pagamento da operação;
4- Débitos vencidos e não pagos do tomador no mercado
internacional.
1

Art. 10 -Os contratos de financiamento externo, não
vinculados à exportação de bens e serviços nacionais ·serão
submetidos à deliberação do Senado FeOeral com todas as
informações pertinentes. _
O SR. MÁRIO COVAS- Nobre Senador, permita-me
apenas um parênteses.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Pois não.
· . O SR. MÁRIO COVAS - Essa operação de renegoCiação ou rolagem da dívida é com respeito a esse financiamento?
O SR: RELATOR (Esperidiã,; Amih) '---Sim.
O-SR. MÁRIO COVAS- É bom que isto fique claro.
Trata-se da renegociação ou rolagem da dívida decorrente
·
desse Programa.
O SR. RELATOR (Esperidião Amiri). -No último parágrafo, eu fiz mais uma narração que talv~z ajude.
.
«Qs contratos de financiamento externo, não vinculados
à exportação de bens e de serviços naciOnãfs, Serão submetidos
à d_eliberação do Senado Federal, com todas as informações
pertinentes.
-_ Parágrafo único. As operações de que trata este artigo
subordinam-se às normas estabelecidas no art~ 9°.
Art. 11 -Os contratos relativos a operações de financiamento externo não podem conter qualquer cláusula:
I - de natureza política;
II- atentatória à soberania nacional e à ordem pública;
III- contrária à Constítuição e às leis brasileiras;
TV- que implique compensação automátiCa de débitos
e créditos.
Parágrafo único. Os eventuaiS-litígios entre a União e
o devedor externo, decorrentes do contrato, serão resolvidos
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Art. 12 :-O Poder Executivo rem_eterá ao Senado Fede~
ral. trimcstralmente ..informilçõessohre a posição dos financiamentos. discriminando por país c entidade:
1- o valor da" operações;
n-o dcscmhol.so previsto;
Ill-o valor financiado;
IV- os limites e as condições ~:plicáveis e os vaiores
autorizados e os já comprometidos;
V- a situação de adimplência ou de inadimplência dos
tomadores;
VI -as providências em curso para sanar as inadirrtplências.
Este item, inclusive, não é ohjeto do Rclatório,_propriamentc dito.
-Art. 13- O Poder Executivo estabelecerá as_ condições
para concessão de .estjmulos ã exportação de bens e serviços
nacionais de que trata esta Resolução e expedirá as instruções
que se fizerem necessárias_ à sua execução.
Art. 14- A inobservância daS disposiÇões da presente
Res.ohJ.ção sujeitará aos responsáveis as sanções pertinentes.
E. agora, o art. 15. Sr. Senador-_ Mário Covas_:
__ _
·
Art. 15 --As Re.soluções__do Sena_do,_au-torizativas. parff-efeito dos artigos 8'! e 10 -ou seja.~para aqueles tipOS de
operações - incluírãó: ao menos, as· seguintes_ informações.
ou seja:
·:·
_
l - 0 Senado só expedirá resoluções, caso a caso. para
as operações tipificadas no art. R" - que é a re_nego_çíação
- e para o art. 10. que é a primeira -operaçao- ..:....:..-o- valor
da operação c a moeda .cm que ser~ realizada;
n - o objetivo d_a operação e o órg!o execu,tor;
UI -as condições financeífás básicaSCraoperaçao~
lV - o prazo para o exercício da a~torita-ção=;' ·
Quero agradecer, a atenção de todQs.
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ter mandado. "por dehaixo do tapete" - o~ hrasileiros. para
razerem çasa cm Miami. ,cstahde.cer n!;!gócios Oú, siwples~
_mcnl~. <)_êpoSii3rCm -nos Fundos lá fora, na Suíça~ noS Estados
ffr1iâos. nos paraísos fiscais ~um mínimo de 60 hilhõc.·.; de
J~llares- mínimo. Nunca vi n.enhuma estimativa inferior a
e:;,c;~.

Por que C que se pode fa:tcLr essa estimativa? Porque.
hoje. à luz Jo 4ue aconte_ccJJ._nas cxportaçõe~ c nos financia~
mentos no passado. pode~se averiguar que houve suh c superfaturamcnto.
O subfaturamento existe. justamente. quando há uma
importação de uma filial__ de umã empresa· esttangeíra. Por
exemplo: à FlAT. que é uma cinJiieS-a que- está estabelecida
no meu Estado c da 4ual nos orgulbamos-muíto. ê filial de
uma: matriz ou agregada ou associada á FlAT de TUrim. Então.
:se há necessidade de aportar capital brasileiro lá. podemos
exportar. por exemplo. rriotoi'e~ daqui pela metade do valor.
Ora. a C0t:'-tahili9a_de_é interna, não há prejuízo para a empresa;mas há um prejuízO enorme para: o País.
Por outro lado. pode acontecer que uma empresa qualquer queira ürar lucro daqui sem a tributação do imposto
de renda - isso aconteceu no passado e foi denundado. Por
exemplo, vou pegar o caso de um laboratório: prindpios ati vos
co·mo sais· pará.'pcnícilina e- outras coisas tàfs que, lá 'fora,
têm, __u_-rrla c-Otação. digamo~. de 5 dólares aJibra/pesO silO iinpor·
tados por 60 dólares a libra/peso. Não há um prejuízo para
·a empresa porque sai de uma filial e vai para a sua matriz,
maS há um prejuízo econômico, financeiro e tributário para
o país de origem.
Há muito-. estou querendo que se crie, ·neste País, um
Ministério de "Ne-gócios Exteriores. Outro dia, ffie disseram:
-"Mas o Ministro da Fazend:;t esteve ·no BlD e no BlRD e
não procurou o Ministério das Relações Exteriores". Já fiz
vtagens·ao exterior para estudar o~ negócios do Brasil. principalmente a questão da dívida externa, e houve lugares onde
procurei o Ministérío e tive um atendimento de primeira quali·
O SR. PRESJDENTE (João Rocha) --: Em discussão
dade, não só atendimento gentil, lhano, :nas também de asseso Relatório dO nobre Senador Esperldião Amin:
soria. E houve lugares onde encontramos a assess_oria inteira· o SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peÇo a palavra. mente desaparelhada - não sabfam de nada, -não Sabiam
da_ exportação_ nem da importação, não sabiam ·o valor dos
O SR. PRESIDENTE (João Rochà) -Tem a palavra
juros. Por que, se a função precípua do Ministério das Relao nohre Senador Ron·an Tito.
--ções Exteriores é a relação política? Esta é, ·vamos dizer,
O SR. RONA~ TITO - S~:. }?residente,_ \udÓ .is5:o se
a importâncla-maior- e é mesmo. Não estou fazendo ironia.
deve -essa Resolução e todo essC ehtr~vero. e esse. PROEX.
lJpt relacionamento político, bem elaborado e bem-feito pode
7
criando o Fundo. atràvés dO ófÇàriléÓtO ._-. a-~itm. pâís tíUe
ajudar a estabelecer negócios entre países. Quando há impasse
quer exportar, mas que não se aparelha para exportar. · ·
nos negócios, o Ministério das Relações EXteriores pode enTodo o país exportador tem o seu EXIMBANK. Essa
trar para dirimir essas dúyidªs.
é uma operação noimal do banco, que examina càso a -caso
Mas não sei se o Brasil está interessado nisto, apesar
se interessa exportar aquele serviço ou aquela mercadoria, - de, hoje, sermos pautados pela imprensa. Penso que o Brasil
ou que se interessa financiar.
--- ,-,
está interessado é em ditar alguns escandalozinhos. Isto aqui,
Há muito tempo dei uma sugestão-aqui, nestã Casa, que
que estamos, comentando. sigõ.ifica alguns bilhões de dólares
foi levada na brincadeira, e não foi lévada à frente. lsso já
por ano. Eu tenho a _impresSão de qUe isto não interessa.
deve ter rp._ais ou menos uns 5 anos; ei.): disse que era preciso
O qUe interes-sa é falar da ética na política e esquecer a ética
ter um Ministério de Relações Exteriore-s. Mas precisamos
na imprensa, a ética na sociedade e julgar a éfica como se
fosse cabível apenas aos políticoS. Então. neste momento~
de um Ministério ·de Comércio EXterior·. ·a Ministério de Nevou apelar para a ética política - étíca política e econômica.
gócios Exteriores é imprescindível ná•Ysó_ para·operações de
Nós estamos tratando, aqui, de um assunto que envolve
exportação. mas"' principalmente, para apreciar no mercado
externo o sub e superfaturamento- ..-,.;... tapete que esconde.
alguns bilhões de dóla_res por ano. todo ano, e penso que
pot exemplo, a remessa diSfarçada de dinheiro para o exterior
este é o momento em que temos qUe penSar. É claro. Sr.
e que é fonte, talvez;, da_ maior eyasão de dólares que o Brasil
Presidente, aquela reunião do S_enado com o Sr. Ministro
Eliseu Resende me fez mal, mas me fez ffiuito ·mal. Esta
teve na sua economia, principalmente,: noS -últimos 15 anos.
Casa se apequenou, se agachou. Ela se transformou em Casa
As autoridades monetárias:, as cconoJ;Tlistas e os técnicos.
de Vereadores do pior distrito desta cidade.
com estimativas conservadoras, estimâtn que O Brasil deve
L
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encontra com

o Ministro da Economia. a meu ver. é para tratar dos grandes
interesses nacionais. Agóra. nos transformaram Cm delegacia
de polícia. Esta ComiSsão trata ·de assu[']tOs_econômicos vou repetir: é'a rhais importante Comissão dO Se_nado Federal
porque se a economia não estiver bem. a educação não vai
bem, a saüde não vai bem c não há dinheiro para nada. Por
outro lado. se não criarmos um mercado exportador. haverá
aumento do desemprego. Hâ uma série de coisas entrelanw
çadas e de assuntos complexos.
Eu gostaria de di~cutir aqui alguns ._tcrmos~_~as, com
toda a sinceridade. quero discutir com as partes. Quero discutir
com os exportadores, com os exportadores de serviço. Porque
eles são o objeto, o móvel que os países capitalistas _usam
para fazer exportações.
Eu quero ouvi-los- eu quero ouvir q lobby. Eu quero
sentir, ter consciência _cdti~~ para, depois, di;z:cr: isto é bom
para o Brasil e isto não o é. Temos que ter consciência. Na
medida que um sujeito sobe num caixote e pede votos para
a população, ele tem que ter conscíência do que ele pode
fazer. Acho que to'!os aqui JêilJ ..
Então, Sr. Presidente, a oitiva inicial é um bom trabalho,
excelente trabalho; é elogiável porque trata de uma assunto
muitO comPlexo e parece que foram conte_mplãdas aqui todas
as nuanças; mas o assunto é tão, mas tão delicado _que gostaria
de examinar dcmoradamcnte -como eu disse ~ ouvindo
as diversas partes interessadas .._ não .só as partes técnicas,
mas também os exportadores de serviço. Eu gostaria de ouvilos, então, terei mais condições de dar uma opinião.
Mas, Sr. Presidente. que esta Comí~sã<;>_s_aia logo com
a idéia __de criar o Ministério do COmércio Exterior e o Eximbank, o banco de exportaç~o. porque é ele que vai estudar
a operação.
Nós, aqui, nos transformamos em fiscais--d~ banco_ e,
através do Orçamento. criamos recursos._ Mas alguém pode
dizer: "Vocé está tirando do orçamento da educação, da aUmentação, da saúde para criar expoftação?" E, desgraçadamente,_mesmo com a se_ca do Nordeste, mesmo cõm a fome
assolando, nós temos que criar um fundo de_expo_rtação por-.
que, se nos limitarmos aos pequenos negócios, este P~ís pod~
rá ficar menor do que as suas elites. Graças a Deus ele é
bem maior do que as suas elites: empresariais, intelectuais
e políticas.

a

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -PassarrlQs. palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, Relator

~~ mat~ria.
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uma assessoria que prezo muito. assim como prezo o seu
trabalho, recebeu um pedido pessoal meu. Pedi-lhe que trouxesse a sua sugestão sobre este assunto. Pedi a várias pessoas,
ao .Sr. Deputado Luiz Salomão. pedi ao Sr. Deputado.Pratini
de Morais- que é do meu Partido na Câmara e tem experiência no assunto- pedi a pessoas que acho que têm conhecimento sobre o assunto. que têm um conhecimento superior
ao meu, que é muito magro, para me ajudarem c quero dizer
que recebi da Associação de Comércio Exterior do Brasil
u-m documento escrito pelo seu vicc-presidente. Sr. Júlio Latti,
que, inClusive, está aqUi - cu r}Cdi" para que ele assistisse
à_ reunião porque acho que. tamh0m, eles têm que .trazer.
de alguma forma. o seu ponto de vista.
Eu não cooperei com isto e nem quero cooperar- não
quero criar embaraços. O Banco do Brasil interpretou, da
maneira mais ampla possível. por cautçla, a restrição contida
no papel que o Presidente da República me mandou.
Finalmente, quero congratular-me. mais ainda. com o
Sr. Senador Ronan Tito pelos seus comentários em torno
do Eximbank. Entendo que o nosso Eximbank é o Bane('
-do Brasil. Eu poderia até incluir no meu relatório uma sugestão para que o Banco do Brasil redefinisse uma diretoria
ou até um subsidiário. Pode ser um banco subsidiário. para
não criar outra organização inteira.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Já existe a Carteira de Comércio Exterior.

OSR. MÁRIO COVAS -Isso é para entrarem concorr~nci_a"

ex-terna, n_ão faz com taxa do Banco do Brasil. Tem
de Ser dinheiro do Orçamento.
-

O SR. RELATOR (Espcridião Amin) -Isso não excluiria essa resoluç-ão, tanto não excluiria que não precisa ser
abordado nela. O que a res-olução permite é a equalização
de custos. para dar competitividade. Recomendar ao Governo, isso o Senado até poderia fazer. Nada impede que se
faça uma indicação e a aprove. Isso é regimental.
Como a matéria veio à baila, _quer:o dã.r minha opinião:
isso não compromete ao projeto de resolução, nem é comprometido por ele, porque o projeto de resolução _9iz que inçumbe
ao Executivo dizer como vãl-ope"rar isso. Se ele precisar criar
um mecanismo, precis-ar de uma lei, terá que tomar a inicia·
tiva.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Por ordem de
inscrição, concedo a palavra ao Senador Eduardo ~up_lit;:v.

O SR. EDUARDO SlJPLICY --Sr. Presidente, breve-

O SR. RELATOR (Espcridião Amin)- Sr ,Presidente.

m~nte, desejo registrar que discordo.da apreciação do Senador

são três comentários c voti procurar ser o maiS brCve_ possível.
Em primeiro lugar, congratulo-me _com o Sr. Sen~dor
Ronan Tífó por todas as suas observações_ e, pessoalmente_,
não posso esconder a minha satisfação, muito pessoal, pelo
fato de S. Ex•, hoje, comentar que aquela vinda do Sr. Ministro
Eliseu Resende foi urna capitis diminutio no Senado.
Eu falei, durante uma hora e vinte_ minutos. com vários
apartes, sobre este assunto na véspera da vinda do Sr. Ministro. Incomodei o Plenário durante todo o tempo, dizendo
que o Senado iria se_ expor a fornecer Um-atCstãdo de viabilidade política, -um despacho saneador que não iria valer nada.
Eu só quero registrar a minha satisfação pessoal, segundo,
exatamente, o que aconteceu.
O segundo ponto é sobre ouvir. Eu também gostaria
de alargar o leque de sugestões- ampliá-lo o máximo possível. Por isso, o nob're Senador Eduard? Suplicy, que tem

Ronan Tito. Entendo que o Senado curÍlpriu o seu dever
na$ três vezes em que o Ministro da Fazenda esteve aqui.
Esclarecimentos importante~ foram solicitados, e o próprio
Ministro póde fazer -uma avaliação do que aconteceu.
SObre á projeto de resolução, em primeiro lugar. concordo com o parecer do Relator, Senador Esperidião Amin. Seria
realmente difícil, operacionalmente, para o Senado examinar
cada uma das operações de crédito para financiar exportações.
Se o Senado tem a responsabpidade de acompanhar essas
operações, que não sejã o ófgão que vai liberar, a todo momento, cada urna das centenas de operações, porque não poderíamos exercer, cohcomita.ntemefite, todos os nossos deveres
e respOnsabilidades.
Um projeto pode regulamentar· a forma de o Senado
acompanhar isso, mas será o Executivo que irá operacionalizar
a forma de liberar recursos, õ qUe acredito ser o princípio
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aqui estabel~qido pelo Senador Esperidião Amin. Par:ece-me
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não, porque aí se refe·re a'Dins"de consumo. Como:-ele está se referindo ao item
que esse é o ca.Jllinho adequado.
Tenho algumas dúvidas, que gostaria de expor ao Senador
1, tu_do_ é refereilté- a esse.. item~ É uma· êtuestãq f~dacíon·al,
Esperidião Arnin. Salvo melhor juízo, no projeto de resolUção
exaüunepte .. 0- próprio Seriadcir'Es-pei"idão. Amü,1 me'ncicmpU·
não há referência ao órgão do Executivo que examinaria as
que.e.ssa quest_ão surgiu depois. e, daí~ ele lembrou de colpcá-la
solicitações.
no § 1"· Talvez dev.ess.e_ ser C9l_o_cj:\da, salvo melhor juízo, no
o SR. RELATOR (Esperidião Amin) =-:.Achei que'seria próprio texto do item 1, à não_ ser q1:1ê Sl,lrjâij.lnü)~ificações
urna impropriedade e, por isso, dissemos para 0 Poder Execuestrítamente para o caso de serviços. E, aí, -eü_ tería Umà.
üvo detenninar.
sugestão: no caso de serviços, em especial - talvez não só
Na verdade, isso .começou porque hotive uma portaria
para o ~as? de serviços, ~asem es~ecial p~ra ocas? de serviços
ministerial que extingüiu um comitê. Imagine v. Ex· se- numa
- , se_na mteressa?te_ a mformaç_ao adtclOnal_ o 1m pacto gue
s
d
f . · .
·havena sobre a cnaçao de empregos no Brastl e no extenor,
reso luçao, o· ena o sere ensse aquc 1e com1te ou a seu suce· • '·
~
d
t· d ál"
dâneo
- -- -- _porque essa e um~ as ques oe,s que ,aJU a_r:3.~·_n_a an tse.
-.Quando se exporta serviços, qual o impacto soQre a e_xporta~ão
·
O SR EDUARDO" SUPLICY - A: minha indagaç"ão. '.de bens de .capital e equip~mentos e qual o impacto sobre
é se, n,uJTl diálogo coffi o·ExecUtivo, seria o caso de. num'
a-geração de.empregos no B~aSil e, 'inclusive, .de eropregçs
projeto de reso\ução, pr9 Pottf1-0s algum mecanismo. ou a yql~a· · parâ mão-de-obra especializada- enge·nharia ou· o que sei a
da Comissão de_ Financiame.ntos de EXportações, ou.& sua ' -e· mais Ou menos especializada: t8.Ínbém- no eXterior. ESte
institu'ição p~r um mecanismo modificado.· ·
·é Uin dado interessante para a análise.
0 SR. RELATOR (Esperidião Amin) ._ li1SiitUC1õnà.lOutra q1.1;estão é relatívamente ao prazo; -que está estipulado· no item l, "prazo máximo· das õperàções' de· financiamente não podemos fazer isso. Amigavelmente, pode-se- fazei.
menta ·a setem contratadas, que será de cinco-a·nos". N a eStip orérn, não- se pode escrever, porque não pe>dernos dizer o ..· .Pulação desses cin,co anos, levop.--:se ,em co.f!_ta os .r.roce d':menque é o órgão do Executivo, principalmente um órgão· que
.não é ministerial, um comitê, que pode ser qiado por portaria
tos presentes? .Perg~nto ·apenas· para jnfprmaçã,o. po~s. pareinterminislerial ou por deCreto do Presidente.
.
ce-me _que aquele,finanCiarrieflto para irrigaç~o no Peru tinha.
um prazo .mai9r. ~m. outras' Óper_âÇõe's - ag.ora n.ão tr;!nho
Amigavelm~nte,. pode. Agora, não pode escrever, pOrque
.'z r q
,
ó g- do Ex cutt"
·n ·
aqui presente-, _mas levou. -se em conta.....-. Tàlvez cinco ·anos
nÓs n ão po d em Os d1 e 0 ue e um r a 0
e
vo, pn c1seja mesmo o mais adequado, mas por que ·os Cinco anos?_
palmente .um órgão que não é ministerial. um comitê. Se ·
·
· r d
ele cria um comitê, pode fazê-lo por portaria interministerial . ~a~r~~~portância .de se ouvtr os organismo_s ~sp~cta ~a ?s
ou decreto .do Presidente.. e também pode extingüi-lo .. Quer
· - Há, ainda~ -uma p~tra:ciueStã,o:•. quem s.ibe no art. '12,
dizer; o Senado fica pendurado no pinCel, sem escada.·
quando se pede, do Poder Executivo~ "_aor~Il\ess.a. ao ·Senado
de informaçõ~s S?b~e a posição,dos financiamentos, .discritniO SR. EDUARDO' SUPLJÇY - !V[uito bem. Então,
nando,, por_ paÍS•\! .enti~ades, diversas informações, Cu avalio
necessariamente, haveria um órgão para levar adiante o que
que talvez fosse int~ress~nte, para o balanço do Senado, co-_
aqui está proposto_...
nhecer das. operaçQes,solicitadas e vão atendidas, porque aí
O SI,'. RELATOR (Esperidiãó Amin)'- O' bom senso
é que ~e ríamos ·um melhor quadro de quais os critérios que
manda ÇJJl~ tenha, nãô é?·
o org~:r~i~mo está adotando. Digamos que haja 100 empresas·
O .SR. EDUARDO SUPLICY- ,,.é nós deixaríamos
querendo ,fina~ciamen~o e apenas dez.que o.obtenha,m. Então,
para o Executivo organiz:,J.t; 4esta maneira esse órgão, tod3.via, ·seria importante s~ber_ quais as que não obtiveram.
, _ .
colocando aqui o que o Executivo deverá._ encaminhar para .
E a última questão: Será que financiamentos-do BNDES
o Senado.
não envolvem, realmente, recursos dç Tel)ouro do O:rçameriO SR. RELATOR (Espcridião Amin) - Exatamente. . to, porque às vezes pode pare.cer que não, envolvem, mas
E com 1-IP:l detalhe: os únicos órgãos a que'nós nos referimos- o BND_ES, por exemplo, administra recursos do F AT- Fundo de A.f!lparo ao Trabalhador, do PIS/P ASEP e .de outros
são o Min,istério da Fa_zel)da e o Banco do,Br~sil, sendo que
fundos de natureZa social. São fundos_ re~ssados com taxas
este último está citado .especificamente," porque é uma institui~e ju~os em_ geral, menores do que as v1ge-n:tes nas institUiçõesção- escorada em lei.
privadas etc. Portanto, de alguma forma, constituem um mecaO SR. EDUARDO.SUPL!CY ___:;Em.segundo lugar,
nisttu)s~de benefício. Não. seria o caso de. termos aqui as instituiSenador Esperidião Amin, trata-se de um.a.questão de redações Q(lcí~is de crédito envOlvidas com o comércio exteriot?
ção. Quando, no art. .39 , item U, § l\ V. Ex• menciona a
Portanto, o BancO do Brasil, o BNDES, não sei se o Banco
questão de serviços, porqUe não colocá-la 'já no item I?
do Nordeste e o BanGQ da Amazônia tambéin têm línhas
de crédito para a exportação ... Ent;1o, seriam· as instituições
"Quando se tratar de financiamento destinado a
oficiais de crédito que apreciariam a liberação dC: financiaincrementar exportação de bens de- capital nacional
mento para a export3ção.
e de serviços nacionais."
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palaO SR. RELATOR (Esperidião Amid)- Com serviÇos,
vra ao n~bre Relator, Senador Esperi~ião Amin.
as condições são outras.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Senador EduarO SR. EDUARDO SUPL!CY- P,~io que eu entendi,
do Suplicy, agradeço igualmente a colaboração de V. Ex~
tudo o que está ali es~á. fnquadrado. Então; já que o ·artigo
estipula que se enquadram "nas condições. estipuladas neste
e irei tentar responder as suas quatro dúvidas.
Por que está em separado? Por que não está incluído
artigo, inciso I, as operações de financiaméfito para a exportação de serviços n~tio·nais", então por que- já não colocar .. :'?
no art. 3'", caput, inciso 1, o canal do serviço'? Para manter
A
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tipificado que são três tipos de operação. Só por isso. Até
para permitir, não misturando, que, se alguém quiset fazer

uma ressalva para a questão de serviços, tenha um canal prOprio Para fazé-lo~ É um recurso didático-.
- __ _
·
No tópico concernente ao custO-benefício, principalmente dessa questão de locação de mão-de-obra de emprego aqui
ou lá, estamos pedindo que essa avaliação de custo e ·cte beneficiá, iriclusive social, seja apresentada. Chamo a ·atenÇão para
o art. 99, letra b:
"Análise dos custos e benefícios económiCOs e so~
ciais da operação iguaiS aos intereSSes" dO- Brasil e qa
renegociação da dívida."
Abrangendo qualquer espécie de renegociaÇão de-dívida.
Se houver uma sugestão concreta, a idéia é boa.
Eritão, sobre o primeirõ-itf::m, -por que está separado'?
Para permitir que se visUalíze que sãd tfês tiPoS d~ o;Peraçõ·es.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Parece que há casos
de financiamento de bens. não duráveis, cOmo bens alimen~
tícios, e acredito que também deveriam ser considerados. Por
exemplo, o Brasil exportava para Ang-ola .bens alimentícios
e talve?: devesse também ser considerada essa possibilida9e.
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quem seja o operador, até porque não podemos proibir que
o BancO do Nordeste opere. Se o Governo Federal disser:
"20% ,fica para o Nordeste". não inte'rferi'remos riiSso.
O SR. RONAN TITO -Permite-me um aparte, nobre
Senador?
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Só para concluir. Estamos, portanto, atuando sobre o tipo de dinheiro
e sobre o tipo de operação.
~ O SR:- RONAN TITO- Queria aditar um argumento
-da maior validade. Insisto no assunto do Eximbank porque,
verdadeiramente, tivemos um caso notório, num pasSã.do re~
. cente, de uma empresa brasileira que estava prestando serviços num determinado país e que não recorreu a nenhum desses
~-tipos de exportação. Ela fez um Ie:asing back. E quem fez?
_O BanCo do Brasil. Não se_enquadravà no Proe_x ne~ em
. nada. Foi cOm o Iraque. A iminênciª- aa guerra determinou
ao e·m.presário que acorresse aõ Presideiüe da República, que
determinou que se fizeSse o leasing báck das máquinas que
estavam lá. É evidente que a empresa estava querendo salvar
as suas máquinas- pouca coisa, apenas 400 milhões de dólares.._Enfim, as bombas caíram em.cima das máquinas, que
já pertenciam ao Banco do Brasil. Por isso é que, quando
. _se fala no Banco do Brasil...

O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Se houver isso,
mais tim motivo para termos um quarto canal e não mistu.rar.
O SR. MÁRIO, COVAS -Isso~;; chama drawback_
Vou procurar examinar a ressalva que V. Ex~· {ai: e; $e houver
mais-esse quarto tipo, terem~s_que deix<i_rsep~rado para-não
O SR. RONAN TITO -Não, não é drawback, é leasing
misturar, até porque se quiSermos fazer ã.lguma ressa_Iva quan~
back. O drawback é quando você exporta uma quantidade
to ao tipo, teremos Já o iiiciso a que remeter o aSstihfO.. _e tem direito de importar uma quantidade referente àquela
Quanto ao prazo de cinco anos, a informação q--Ue· temos
_que exportou. O leasing back é quando você faz o aluguel
é de que é o prazo que está vigente, ou seja, é o uso e_costume·,
de uma máquina, a máquina passa a ser propriedade do agente
e está admitida a prorrogação-por·iguai período, pqrque taro~
finance-iro, que aluga aquela máquina para a empresa, e esta,
bém faz parte do·u:so e cOstUme.
_ __
quando pagar todas as máquinas, pagará um residual e ficará
Durante a leitura do relatório, disse que talvez fosse o
com as· máquinas de 'vblta.
caso -de escrevermos "vale_ a_ r~gra de· mercado". _Para não
O SR. MÁRIO COVAS -Isso é o leasing.
escrevermos isso, proCUramos saber qual era a regra de mercado vigente. Mas fica aqui uma ressalva: daqui a pouco pode
O SR. RONAN TITO -E o leàSing back é o direito
mudar a regra de mercado, e mudar tão radicalmente que
de um residual, digamos, de 1%, 2%. E dentro do contrato.
force a uma alteração da resolução. Um outro tipo de redação
O SR. RONAN TITO-'- O ieasing back é o proprietárió
não seria- de se excluir, mas procuramos ·aceitar o' que é- ó
do equipàmento aplicar o dinheiro do equipamento para pagar
uso e costume, ãtéí porque não_ há nada que íricrimine o uSo
como se fosse um aluguel?
e costUme.
Terceiro, acato a sugeStão de V. Ex" de conhecera· carteira
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Pois bem. Então. veja: Já vimos um tapete, o BNDE_S_ exporta por ali,
das pendências. O Senado Federal irá ficar sabendo o volume
de pressão que existe de demanda de financiamento. Poderia
o Banco do Brasil pelo Proex, o Banco do Brasil faz o leasing •..
ser mais- um incisO no ait. 12. Vamos tentar escrever acarteira
E aí O negócio nãO tem fim. Então, ·quando interessar ao
das pendências, ou seja qual a lista dos pedidos que estão
exportador e não interessar ao Brasil, por _que recorrer ao
na pauta e não foram ou não podem ser atendidos.
Proex? O Proex passa por aqui.
Finalmente, quanto a dúvida de V. E~o.:a, procurei escla-~
~O SR. PRESIDENTE (João-Rochà)'- Passo a palavra
recer no ·começo, com base nas informações que disponho.
ao Senador Magno Bacelar.
O BNDES, no Fíname_x, não se enquadra na nossa resolução,
O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, inicialporque ela não enquadra ínstituiçãq e nem deveria enquadrar.
mente, gostaria de me· congratular com o nobre Senador Espe~
Ela enquadra o que é recurso orçamentáriO. --- ridião Amin pelo primeiro projeto provisóriO e, sobretudo,
No nosso Orçamento deste ano, se não nie falta a melliópelo segundo, já bem mais completo, o qUe provã que não
ria, há uma dotação de três trilhões, quatrocentos e alguns
se pode legislar sob impact~l. Das discussões hoje travadas,
bilhões de cruzeiros que, multiplicados pelo famoso multipli~
nota-se que poderemos. c;hegar a um projeto bem mais aprimo~
cador 25, dariam 85 trilhões de cruzeiros, istO ê~ 2 bilhões
rado.
e 200 milhões de dólares, aproximadamente, que é a dotação
Mas, Sr. Presidente, não sei se fada uma questão de
orçamentária do Proex. Então, é essa dotação orçamentária
ordem ou um chamamento ao bom-senso-.
-e o seu giro, quer dizer, o fundo que está criado inclusive
Ainda_ há pouco, ·ouvi, fora do micrOfone, o Senador
a inadimplência, que é objeto da nossa resolução~ Se~ ainanhã,
Elcio Alvares, com sua- sabedoria jurídica e política, dizer
aparecer mais uma dotação orçamentária para financiar a ex~
que se não houvesse O' "incidente Eliseu", estaria tudo em
portação, estará alcãnçada pela resolução, independente de
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começamos a discutir um assunto que, evidentemente, é mais
da ordem interna da administração pública. Logicamente_, te~
mos a -obrigaç&,o de fazer a legiSlação de uma maneira geral.
bém sob o impacto da cobrança da imprensa ou dos interesMas, no momento, vamos descer 3; detalhes? Não é essa a
sados no assunto. _ ~
,_
__ _
__
·
Existe projeto, apesar dos elogíos do relatório do qobre
função do Senado, e seria desprimoroso para todos nós, neste
Senador Esperidião Amin, tem um pecado venial de origein.
momento, ingressarmos numa questão em que o Governo
-perdoe-me a expressão, também não gosto dela -estava
O fato mais importante do Brasil, nos últimos tempos, foi
exatamente a nomeação_dQ Senador F~r~~mdo HenriqUe Càr::
com a batata quente na mão. Vão passar, agora, para o Senado? Não é assim.
doso para o Ministério da Fazenda, que fói saUüada e aplauEntão, neste instante, penso que a matéria é muito comdida por adversários e correligionários do GOverno. Não seria
justo, portanto~ Sr. Presidente, estudarmos um processo do
plexa, as observações do Senel.ÔOr E:d:uard_9 Suplicy, a colocaqual o Ministro da Faze-p.çià, que é a paYte maiS interess-ada,
ção-inicial do senador Esperídião Arnin é ffiuíto iinportante.
não tomou parte.
S. Ex~ está:sendo tocado por uma cobrança, há uma cobrança
no episódio. Além do mãis~ parece-me que há o interesse
Então, Sr. Presidente, temos que lembrar_também que
político do Governo em resolver uma ·questão da maneha
todos__os_ envolvidos no epiSódio do sofá, digamos, morreram,
acabou o episódio.
·
~ai~ simples. E com as c~ntradiçõ_es que foram flagradas aí,
inclusive da nossa competência cotistitucional, e, estranhaO outro aspecto - é_ bom que se diga a verdade mente, na justificação, vem para--disciplinar normas de uma
é que o Ministério da Fazenda foi ouvido, não por interesse
.
_
lei que está em vigênci~. - -do Senador Esperidião Amin, maspel3 mudança de percurso.
Mas lembre~se, aqui, que quem está sendo ouvido e colabo_~
Então, Sr. Presidente, a idéia d-o Senador Magno Bacelar _
é Perfeita; é correta. Sem demérito ao trabalho já reali2:àdo
rando é apenas o Ministério da Indústria, do Comércio e
pelo Senador Esperidião Amín, seria multo inte-ressap.te._q~e
do Turismo, um dos envolvi<;los no caso, foi de -lá que vazou
aguardássemos a vinda do Ministro Fernando Henrique, terçaa informação sobre o episódio do f\nancjamentó extérno.
feira, ouvíssemos o Ministro a respeito dessa matéria e,-pã.taleSr. Presidente, por todas essas razões, pediría à'Corilissão
que não examinasse o assunto tão apress_adameri.te e ouvisse - lamente, esta Comissão abrisse o leque para o que os interessã.dos, principalmente aqueles que estão dentro da faixa de
o Ministro da Fazenda, e a pi"essão/vólto·a: repetír~ do Líder
do Governo junto ao Miriisté_rio, para que suspenda também
interesse da iniciativa do Governo, pudesse externar de público, de maneira mais aberta, mais cristalina, transparente,
essa medida de impacto, de violCncia de mandar suspender
todas as exportações até que o Senado vote. Acredito qU:e --a sua opinião a respeito da matéria. Então, é essa colocação
que gostaria de fazer.
isso é bom-s~nso e é o que manda a regra na ética d~ nosSa
responsabilidade.
O SR. DARIO PEREIRA- Sr: Presídente, e.nesse
-ínterim, o que se faz com as ex'poitaç<?~s? P~ra tu<,lo?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - , Presidência
da Mesa, entendendo as colocaçóes de V. X" - e creio
0 SRcPRESIDENTE (João Rocha) -,Como já foi coloque a opinião da maioria- adotou a providên .1 de- destacar
cado, somos uma Comissão que está estudando_a elabox:ação
essa reunião exclusivamente para tratar desse .1ssunt_o,_ pela
de um projeto de resolução. Então, não ternos aquela preocuimportância que entende realmente ele terri.
pação de parar tudo ou não pararnada. A nossa preocupação
Então, a Presidência da Mesa, hoje;colo::..~-UUma pauta
é no sentido_d_e_que saia daquí Um projeto de resolução que
tranqüila sem a preocupação de votação; essa dis ·ussão contiaten<;la ao ínteresse maior do nosso País. E como falou o
nuará na próxima reunião, exatamente__ para qJ.e surja um
nob_i'C: Senador Elcio-Alvares, essa preOcupação foi externada
projeto de resolução que atenda aos iritei'esse~ inatgres do
tambéni pelo _Se_nador Esperidião Amin; S. Ex~ está se ~alo
País.
cando à 9-isposição -de todas as atividades produtivas envolPortanto, a Presidência aCata ãS objeÇões de V .. Ex~ e
vidas na área de importação e exportação. Exatamente para
volta a palavra ao Sr. ~lator, Senador Esperidião Amiil.
isso fizemos esta reunião hoje ex.clu~ivamente com esse item.
porqUe é de grande importância para o País. Agora, não podeO SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, apenas para
mos, simplesmente, pelo interesse de parar ou não parar a
um esclarecimento, se me permite o Sep.ador DarioPereira,
importação, fazer um projeto de resolução que não atenda
a respeito do convi~e que será formulado aO Minístro Fernanao
à necessidade do País, çomo fizemos no final de 1991 com
Henrique Cardoso. U_n;t dos pontos a que V. Ex• se referiu
a rolagem das dívidas de Estados e Municípios, que--até hoje
é exatamente esse_, conforme lembrou bem. o Senador Magno
não foi implantada exatameJ!te pelo imediatismo.
'
Bacelar.
Então, a J?!'esidência da Comissão acredita que é muito
É evidente que o trabalho do Senador Esperidião Amin,
importante aprofundar essa discussão, que vai ser exatamente
como sempre, é bem feito, metfculoso, cuidadOso-e deve -ser
em benefício daquele· que quer importar ou exportar para
ouvido, mas começo a me preocupar agora, também, com
o noss_o Pai~. _Assim, a Presidência mantém a importância
a complexidade do assunto, que não está ·somente· no âmbito
da discussão do assunto e deve continUar essa discussão na
governamental, e não estou fazendo apologia de defesa de
empresa nem nada. Esse é um- debate muifo impoitartte----:- - próxima reunião de terça-feira. -Por ordem de inscrição, passo a palavra agora ao Senador
Quanto à colocação feita pelo Senador Esperldiâo Amin, no
Bello Parga.
que tange à urgência da matéria, é evidente que o Governo
agiu politicamente e, infelizmente, agiu num momento emoO SR. BELLO PARGA -~ St. Presidente, pediria ao
cional, nunr momentO em que a opinião pública toda estava
Relator, Senador Esperidião Amin, que me esclarecesse aqui
voltada para o episódio.
dois pontos: o primeiro é com relação ao parágrafo único
Penso que esse tipo de providência não engranáeCe o - do art.- 11, que diz ''que os eventuais litígios entre UillãO
Executivo nem tampouco o Legislativo, no momento em que
e o devedor externo, decorrentes do contrato, serão· resolVidos
ordem. Então, estamos diante de um fato íntimo do Presidente
da República, e cometendo talVez o erro de examiná-lo tam-
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O SR. MÁRIO COVAS -Só pode ser o país, não
cio-n-aln. Evidentemente, isso constaria dos contratos.- QÚ._al pode ser a exportadora?
seria a se-gunda alternativa? Isso se interessasse _ãO País recorO SR. BELLO PARGA- Mas a empresa também,
rer. Gostaria que V. Ex~· deixaSse isso bem claro ,-pa-ra que
evidentemente.
o devedor não se aproveitasse de uma possível redação inSufiO SR. RONAN TITO - A exportadora entra como
ciente, a meu juízo, ou salvo melhor juízo·, e dela recorresse
a uma-arbitragem internacional, quando não quiséssenios isso. , interveniente, e quem garante a exportação é o país.
O Segundo, é um pedido de esclarecimento com relação ao
O SR. BELLO PARGA- Ou a empresa do país.
art. 3~, I, b: "as garantias deverão corresponder a 120% do
O
SR. RONAN TITO - Veja, há dois intervenientes
valor do financiamento". Isso é uma regra de mercado tamno
financiamento
de serviço. Estudei um pouco esse assunto
bém?
antes de entrarna Comissão. Quando exportamos algo para
o- Peru, finaticiamos o Peru, mas não finãnciàmos a -empresa~
O SR. MÁRIO COVAS- É regra.
A empresa que vai fazer executar o serviço é uma interveO SR. RONAN TITO - Não conheço nenhum país
niente, que deve, segundo as regras de capital internacional,
que obrigue a um depósito de garantia de mais de 10%.
garantir de 5 a 10% do financiamento, e o país deverá Iastrear
a operação, aí sim, aí o critério nem é a garantia, aí é garantia·
O SR. MÁRIO COVAS - A garantia ·é regra, não é
de mercado do país quando contrata outro país.
depósito. É garantia.
O SR. BELLO'PARGA.::.... É isso que está se tratando.
O SR. BELLO I'ARGA ·-Não é depósito, é garantia.
O ·país t~mador.
O SR. RONAN TITO - A garantia de mais de 10%
O SR. RONAN TITO~- Então, voltarei ao questionaem exportação de serviço, nao conheço. Não há nenhum p-aís
mento: a garantia se exige de quem, da empresa? Não temos
exportador de serviço que exija garantia_ do exportado de
nem exportação de serviço.
serviço de mais de 10%. o valor da operação é-outra coisa.
O SR. BELLO PARGA- Não, não é a empresa que
O SR. ELCIO ALVARES- Pelo contrário.
vai dar essa garantia. Ouça a Relator.
O SR. RONAN TITO- Mostrem-me um país- Japão,
. O SR. RONAN TITO - Agora, se temos a garantia
Estados Unidos, Alemanha - que obrigue o exportador a
do país, as regras internacionais já são completamente diferenuma garantia de 120%; a Suíça, a· Suécia:- a Bélgica ...
tes. Veja: o Brasil deve estar comprando uns US$3 bilhões
de petróleo poi ano. Se cada exportador de petróleo, que
O SR. BELLO PARGA -Senador Ronari Tito, .permi~
não exporta cash, for exigir do Brasil, que irp.porta~ uma garanta-me? Em toda operação bancária, que é_ uma operação que
tia de cento e tanto por cento, não tem importação de petróleo, ·
vai ser feita por intermédio de uma instituiçâo de credito,
acabou-se a importação de petróleo. O que é qu·e- Jastreia
sempre a garantia prestada é superior ao valor do crédito.
a garantia, o crédito do Brasil? A economia do Brasil é que
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Não conheço
garante a operação. Entendeu? Essas são regras internacionenhuma que seja inTerior...
nais. AgOra, podemos mudá-las. Quem sabe se faz uma regra
aqui que muda a do Japão,a da Bélgica etc. Está certo? Aí
O SR. RONAN TITO- Talvez. V. Ex•' não- cÓnheçam
é que quero colocar.
operação de crédito. OpCração -de crédito de exportação de
serviço tem uma regra internacional que varia -de 5 a 10%
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
da garantia do exportador. Veja: a exportação aí é uma operao Relator, Senador Esperidião Amin.
ção COtrlpletamente difer-ente da operação bancária do tipo
O SR. RELATOR (Esperidião Amiri) -Vou abordar
toma Cr$ 100 mil e toma lá. Há um comércio bilateral entre
esse assunto, em primeil-6 lUgar, eiDDora hajá.' 01.itrõs· cjuahO __ _
os países_ que tem que ser analisado, e a exportação, por
tópicos para CõmCrit"ar. AnotO- qUe observaçôes--do Senadõrexemplo, do crédito-de serviço compoe exportaçãO de bens.
Por exemplo, vai fazer uma barragem em Angola, tem que Ronan Tito e, com isso. volto a: justificar aO Senador Eduardo
SUpllcyo porquê do§ 19 • Tenho a informação de que a garantia
exportar tratares, isso, aquilo. aquilo outro. Quem dá o finanparã bens, em- torno de 100%, ou seja, um pouquinhO mais
ciamento? A exportadora de serviços ou ixportadora dos bens
do que 100%, seria cabível. No caso de serviços, realmente
de capital? O total do contrato soma, digamos, US 1 bilhão
pode ser usualmente menor. Vou procurar me informar me- não sei se é iss_o no caso de Angola, estou,_ citandO um
lhor sobre esse as~unto para ...
caso em tela, e, por hipótese, estou ·cifail.do números. V.
Ex~ vai pedir de uma empresa uma garantia de ÚS$ 1 bilhão
O SR. MÁRIO COVAS- A garantia dada por quem?
e 200 milhões? Sabe quantas exportações de serviços vamos
O SR. RONAN TITO - Pelo país que recebe.
fazer? Nenhuma, na história deste País. Em nenhum país
do mundo.
O SR. BELLO PARGA- Pelo tomador do financiaO SR. BELLO PARGA- Senador Romui Tito, quem
mento.
vai ser financiada não é a empresa, é ...
·O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Pode ser país
ou não. Norri::uilmente, é país.
O SR. RONAN TITO- É o país, e é por isso que: ..
· -b SR. MÁRIO COVAS - Pode ser um p-afs ou uma
O SR. BELLO PARGA- É p(,r lsso que vai prestar
essa garantia, ele é que vai pagar o empréstinlo.
empresa?
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) ·-Pode, pode
O SR. RONAN TITO- Veja V. Ex•; nas exportações
de petróleo para o Brasil.
ser uma estatal.
perante o foro brasileiro ou submetidos à arbitragem intema-
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra ...
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Não, um mo·
-mentinho.

b SR~ ,PR~SIDENTE, (João Roc;ha) - Continua _com
a palavra o Senador Esperi~i_ão Amin.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) _A observação
do Senador Ronan Tito tem fundamento, e vou considerá-la.
Repito: esta não é uma rcun!ão dcliberã.tiva, é \].IDa reunião
informativa, e a colocação do Senador Ron_an Tito tem precedência. .
O SR. MÁRIO coVA~- (Interve_nção fora do micrOfone.)_
.
O SR. RELATOR (Espcridião Arnin) -Tem, n_o- d~
bens tem.
,
O SR. MARIO COVAS - Se exporta· bens para uma
empresa priVada, ou se importa. Como falei, no Brasil_, tradicionalmente, todo problema de financiame~~o externo~ necessariamente~ passa pela nossa legislação e a do Banco Céntrãl.
Mas, num país_ qualquer, você exporta palmito e vende çliSCr"etamente" para uma empreSa, e você não t~m.n~nhuma g~_ra~tia
de lQO-%. : .
.
· . -.· .
·
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Essa linha não
está aqui.
O SR. BELLO p ARGA- Aí é uma op-eração de câmbio.
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_nistração. E_ solicitei a manifestação da Associação de Comércio Exterior do Brasil porque me pareceu que poderia corigregar. Agora, na condição de Relator, designado pelo Preside:ntç, poderei ouvir a quem V. Ex~s quiserem, porque é só
me dizer a quem. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma
sugestão, acdto com 6 maior prazer. O meu ínteresse.é fazer
para a Comissão um trabalho com o maior número de subsídio
possível, não quis restringir. Só quero esclarecer mais uJÕ.a
vez: não pretendi trazer aqui um trabalho perfeito e acabado,
estou cQamando__d~ ,Y~_~s~o preliminar, e, desde o começo~
áté pedi ao Presidente_, vamo~ começará ·reUnião porque da
não _s~á deliberativa,_ em hipótese alguma'. Agóra~ tênho ii
impressão de que 0 que nos está cau,sançio um poucO_de_angústia é o fato de não termos o direito de mudar a. posição_ do
_Governo. Não podemos mudar. Se o Governo mandou para
cá, por mais apreço que todos tenhamos pelo Governo e pela
pessoa do Ministro da Fazenda, que é um ilustre Colega nosso,
principalmente nos trabalhos desta Comissão, o SeriadO não
pode, como instituição, dizer que vamos aguardar 0 que ele
pe.ns3.. Podemos OuvHo e decidir; ma~ quem _tem que decidir
é 0 Senado. _.
..
. ..
Eu gostaria muito de deixar claro que tenho pelo Ministro
Fernando Henrique Cardoso 0 apreço pessoal mais sincero
e profundo. Agora, tenho um apreço muito grand~ pelo Senado, _e_ cons~dero que nós é que temos de decidir.
__
Repito que aceito qualquer sugestão de audiência à qualquer entidade ou pessoa.

O SR. RELATOR (Esperidião Amin) ,.---Essa não está.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência
aqui.
da Mesa afirJtlou que V. Ex~ já haVia se referido a esse assunto
.
. e demonstrado essa preocupação de realmente coletar o máxiO SR; PRESIDENTE (João Rocha)- É uma 9peráção
mo de informações· para a elaboração desse projeto de reso<ie crédito:
· 1ução.
..
O SR. RONAN TITO~ Isso não é operação de finàncíaCom a palavra o Senador Mário Co"vas ..
menta.
O SR. MÁRIO COVÁS ~Sr. Presidente, eu gostària
O SR. PRESIDENTE (João Rocha).- (inaudível) com _de tecer algumas considerações sobre_ o que foi" dito acJ.Ui';
prazo de um ano, seis meSc_s.
ex,ç;_eto sobre o projeto de resolução, o qual não tei;lho capã.ddade de-absover nest~ leitur~ feita n~ste .i!:l~ta~t_t;~:;"eu até pediria
0 SR. MÁRIO COVAS - (inaudív~l) já_ mai_s de 180
dias. Isso é uma operação normal no mu!lçi<;> jnteiro, ~~ ex~o"r- ~ _ ào Senador Esperidião Amin que, em vez de ler, nos relátasse
, ,- _._
quais_ as modificações .e.os. fundamentos da ...
tador par.a impOrtado~.,
Há alguns pontos que foram ditos àqui 005 q~ais, nieJJ
O SR ..PRESIDENTE (João Rocha)--:- _O Ba.v.co Central -ver,_ pr~cisamos· nos aprofundar um pouco. Creio que foi o
faz só para os funcionárioS-âele; lá, exiSte Uffi -Departamento
s_enador _ROQan_
· T"1t9 _que e!lteoMeu
··
que e_sse proj-eto era uma
que trata do reg1"stro da entrada do bem O" doca· p1"tal estran- ,.lOrJ;Xla_d e~ h a_!ltag~m contra o Poder Legislativo· · •
a expressão
geiro.
usada por S. Ex~ foi essa.
··
Você tem, hoje, cartas de crédito. Entãg) vo-cê-limíta
O SR, RONAN TITO-:...... Não o projeto, mas a suspensãoo prazo dela de acordo com a entr_ada do produto n_o piís.
Então, faz~se é do desembaraço,_não é? Ela vai de seiS meses, ·das exportações até que essa resolução sej,a aprovada._ Isso
um ano, e vai bem do interesse entre o c0mpi3dor e o íõ!rie.: é. que eu considerei uma chantagem. O projeto, não.
cedor.
.
-- -O SR. MÁRIO COVAS ,...: Bem, mas se o projéto é
Continua cpm a palavra o Senador ~peridião Amin.
uma necessidade, as exportações feTtas até agora foram criaO SR. RELATOR (Esperidião Amin)_- Repito, quanto
das.
·
à colocação -do Senador Ronan Tito, voU avaliar qual é a
Ónde está o centro das discussões desse assuntoJ A_ .lei
condição mais ad~quada para não se estabelecer uma regra
continua existindo; é a Lei n<? 8.187, de 1991, que -aut9riza
inexeqüível que dificulte.
.·.·.
a concessão de financiamento à exportação de bens e serviÇos
Segundo, gostaria de fazer urna colocaçâo de que procurei
nacionais. A Lei dispõe o seguinte:
__ _
"O Presidente da República faz saber, o COngresso Naouvir o Ministério-âa Fazenda, o Banco do" Brasil; os assessores
cional decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
dele, inclusive, foram chamados hoje de_ -inanhã, nãO sei 'já
Art. V Nas operações de fín3.iiciainento_ com recursos
chegaram, já chegou aqui. Infelizmente, com essa descontinuidade que houve ... Portantg, em termos· de Governo, não
da programação especial de operações oficiãiS âe cré_dJto vinnos limitamos ao Ministério da Indústria, do ComérCio e do
culadas à expOrüiÇão de bens e serviços nacionais~ o TesOuro
Turismo, absolutamente. Esse Miriistérló." eStã ~aqui desde o
poderá pactuar encargos financeiroS inferiores ao _respectivo
começo porque não teve solução ~e continuidade na sua ad~i- custo de captação de fundos riecessários ao Programá de Fi-
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V- autorizar operaç6es· externas de natureza financeinr, de interesse da União, dos Estados. do Dis, 'trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VII - dispor sobre limites glob"ãiS e condições para as operações de -crédito ext~rno -e internO da União,
dos Estados·, do Distritõ Federal ~ dos Munidj:>ic_::>s;
de suas_ autarquias e demãis entídades controladas pelo
l_>9der Público Federal;" _ ·

Art. 3~ O-MiniStro da- Economia:, Fazenda e Planejamento, mediante portaria, estabelecerá ·as condições para a
concessão dos estímulos de que trata esta lei e expedirá as
instruções que se fizerem necessárias à sua· e:recuç~· -- A lei Dão f6í Câi"ú::êlada, o que foi cancelada for u:rúã
portaria' ciue adveio da lei. E foi a parfír desse art. 3~. que
O SR. RONAN TITO - No caso aquf podemos parar
ainda está em vigor - isso é_ o que está esCrítá- Com todos
no item VII: "dispor sobre limites globais e condições para
os esses e erres na· expo_sição de- motiyos ~. qric o Mi_nistro
as operações de crédito externo".
da Fazenâ3., "Córisiderarido a expediçãO da Portaria do Minis~
O SR. MÁRfO COVAS - Não é o item VII a que
tério da F'aZCnda n"-202, de H-5~93, que revogou a Portaria
faz referência seja a triensagem; seJã--õ pareCe-r dõ Relator.· · ·
n9 7'', que· é a expressão dess_e dispositivo do art. 3".~-· Antes
É o item V.
·
,
ela não era n 9 7; ela foi inicialmente a de n" 745, de 1 9 ~8~91_,
O SR. RONAN-TITO -Estou raciocinando globalmenimediatamente apüs a Lei, que é de 3-6-91.
- · ---te sobre a questão da exPortação, do interesse do financia-·
A Pbrtaria n" 745, cUjo" texlo não tenho aqui; porque
mente da exportação do Brasil e da separação das responsaem ja:heifó de 1993- ela fói" substituída por uma Portaria de
bilidades do Executivo e do Senado.
n9 7, e é essa Portaria de n" -7, que constituiu o Comitê de
O assunto é tão cOmplexo qu:e:o que está vindo à mem_ória
Fiii3:hciamento às ExportaçõeS, definiu crité~iOs~ inc_lu_sive deneste momento é o sei;uinte: temõS_que aPreCiar duas coisas
feriu ao Banco do Brasil a sua margem d_e manobra para
- a natureza da operação, _o limite de operação e o interesse '
analisar a alçada de avaliaÇão; definiu a ComposiçãO do Çom.fté
.político do País. Q-Uãn10 às· questõeS db detalhamerito 1:écníCO
de EXportação, depoiS ela fo1 SUbsidiada pela Lei ~" 7~4. e,
da exportação, cabe ao agente financeiro fazê~lo-; Õu seja',
além dísSO, há-paTéceres e votos dentro do Comitê de Finãnéiafaciendi.
todo o modus
mento à Exportação que definiram os critérios .Pata efeito
de satisfazer a essas exportações; a esse financiamento.- - O SR. MÁRIO COVAS- Não é só o detalhe téc;,ioo;
O problema que se põe aqui é Silber O -seguinte: esse
todos esses valore_s,_ todos esses vetores estão incluídos nas
art. 39, pelo qual o Ministro da Economia, Fazenda e Planejaportarias que os disciplinaram.
mento, mediante portaria, estabelecerá as condições para a
_ Veja, eu pessoalmente, mesmo saindo do Orçamento,
concessão dos estímulos de que trata esta Lei e expedirá as
cons_ü;}er9.que isso não se enquadra. Creio que, se ficás~emos
instruções que se fizerem necesSárias à execuç-ão,,qlle geroU
aqui a examinar operação por operação seguramente n~o hã- .
as Portariais no;S 744 e 745, que gerou ? Port?_rian9 7~ que · veria,_ o _menor sentido.
-·
cancelou as Portarias- h" 7 44 e 745 e- que agora foi _Cancelada,
M~s o que está em discussão, no- caso, é saber se· I'lós~
de tal maneira que agora se tem a Lei, mas ·nãO se tem ~
enquanto Senado, teríamos que criar pelo menos as regras
Portaria.
-'
· · ·' · ,_,- ----- - · -·
_básiças de funcionamento,
o que temos que discutir, o qw.~- -teriiás'de' saber é s'e
A lei que aprovamos _dispõe que "o MiniStro da Econoé verdade que, em-se tratando de financiamento cuja origem
mia,, Fazenda e Planejamento, mediante portaria, estabelede recursos nasça no Orçamento- e que, portarito~ Se Cnquacerá as_ condições para -a concessão do. es~ulo de que trata
draria·na·quilo que·o Rel3tor Cha-ma de "autorizar OperaÇões
essa Lei". Isso até_agora vinha sendo tratac;Jo por essas Portaexternas de natureza financeira de íntCresse da União, çlos
rias n 9s 744 e 745, e posteriormente pela de n9 7, que definiu
EstadOS, do DiStritO FedCia1, dÓs Territórios -e- dos 'Municíque o Comitê de Financiamento à Expoffa'ção era cOnStitUído
pios" (art. 52, item V, da ConstituiÇão Federal, qu_e_-díspõe
por fulano, fulano e fulano, definiu qUe necessariamente- pasque isso é competência-privativa do Senado Fed_er~l) :....__,se, - _sam pelo _Comitê exportações de navios, serviços e mais um
ao aprovat·esse artigo o Senado cstar_i_a d~le&~?Ô_() u_I"Ç,& <;~mpe
outro item, porque S"ão três faixas que necessariamente passam
tência privativa ou não. Esse é o problema em questão. _
pelo Comitê~ definiu-ns limi~es que_ o_ Banco do Br_asjl, que
é o agente financeiro-de qUalquer dessas operações, tinha
O SR. RONAN TITO -Senàdor, eu ÍlãÓ quérüi cortar
para Operar-diretamente, sem consultar - mesmo no Pro ex
o raciocínio· de V. Ex\ com o qual concordo inteiramente.
Existe um momento em que parece ·que há choque ehtre · ' o Banco do Brasil tem uma margem de manobra, dependendo
da exportação que se fez.
as atitudes do Executivo e do Legislativo. Entendo que. ~a
verdade, quando o art. 52 estatui qUe é-privativo do Senado
O SR. RONAN TITO- Agora não téin mais,
essa apreciação, eu diria que o legislador_ constituinte tem
O SR. RELATOR (Esperidião AmirÍ)_:_ Sim, agora ac_aduas intenções neste momento; primeiro, -de s_er um fiscal
bou.
dessas exportações, e_ segundo, d~_ ~prec!~~--P5?__!!tici~erite o
-O SR. MÁRIO COVAS - Mu\tõ-bem. E isso nasceu
interesse do financiamento dos bens exportáveiS.
da Fazenda qUe resPOndiam à deter- De maneira que considero que essas regras -eXecutivas de portarias do Ministério
9 da .~.ei n~ 8.187.
II?-,inaxã?
~o
art.
3
têm que continuar a pertencer aos órgão-s do ExeCutivo:- --"·
Quanto à apreciação política e dOS limites, se não me
-·O SR. RONAN TITO- Mas V. EX' !em razão: no
·engano,_ ficam com o Senado _Federal.
momento eiD_, que foi cancelada a Portaria n9 7, verdadeiEu -pediria a Constituiç-ao para que pude_~_semos-reler o
ramente_ implÔdiu o sistema.
art. 52, itens V e VII.
O SR MÁRIO COVAS - Muito bem. O que faz o
O SR. MÁRIO COVAS- "Art. 52, Compete-pr1vativac Governo de repente?. Surge um problema - e considero- que
mente ao Senado Federal:
isso motivou o fato·- mediante o qual se diz que houve
~
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5508

Quarta-feíra ~ 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1993

o favorecimento de Um empresa, ou eventualmente outros

e o fiz da tribuna, de que isso era competência privativa do

favorecimentos _dentro do' Proex. E o Governo; áo analisar
o fato, chega à conclusão de que, a rigor, ele não podia fazer
a portaria; que isso era da responsabilidade privativa do Sena~
do Federal. É _o que se deduz: da leitura das duas. mensagens.
A Mensagem ~o Mi?~stro da Fazenda diz:

Senado. Fui ver a Constituição- e acreditei que era priVativa
do Senado.
Mas tudo bem; houve engano nosso, dele. ou do Executive. Mas abruptamente cancela a portaria que está criando
o influxo exportador. Ao fazer isso, Se_nador Mário Covas,
a espada de Dâmocles está posta sobre a cabeça do Senado.

"Assim, tenho a honra~ pela presente, de propor
a V. Ex• que se digne determinar expedição de mensagem ao Senado para que, no exercício de sua competência privativa, por ato próprio, regülarmente aquele
inciso conStitU~iO.riãl, fixando critériOs e. tlOnnas que
passarão a reger, doravante, as operações,® I:'rograma
de Financiamento à Exportação."
,
b · a·
rt. - ..
~ . t .
Ato cont muo, atx uma po ana e cance1a a an eJJOr.
Existe um Proex potenCi~l hoje, que-não é geridO por ninguém.
o·Governo entendeu, ao ex~min_ar a questão, ·que ele
for além de seus chínelos. Vem ao Senado e pergunta: "Olha,
cancelei a portaria; penso que não ·poderia fazê-lo":
0 SR. RONAN TITO _ É uma'. v. acatio legiS. Está im-plantado._ .
.
·_ ~ ·,
. -·. ,._
-_· .·..
,
O SR. MÁRIO COVAS -VQcatio legiscoisa nenhuma!
A lei está aíl
O SR. RONAN TITO_ Regulamentada J,eú; porta~i~,
Senador?

O SR. MÁRIO COVAS - Isso é evidente. Se ele não
fizesse nada e o Senado chegasse à- conclusão de que estava
errado, usaríamos exatamente o argumento contrário: não,
ele teria que suspender, porque ele mesmo reconhece qu~
estava cometendo um ato çonstitucional .. Usaríamos exatamente o argumento inverso._ Não, se o Governo entende que
está cometendo uma inconstituçionalidade, no mínimo, ele
tem que perguntar a quem define a questão.
O SR. RONAN TITO- Perfeito 1 mas não perguntou.
0 SR. MÁRIO COVAS_ Mas como não? .
O SR. RONAN TITO - Não perguntou; cancelou o
fluxo normal das exportações através do caitcelãmento de
uma portaria, e a'í;então, colOcou o cutelo no pescoço.
o SR. MÁRIO COVAS -Até porque, se tivesse continuado e perguntasse. qualquer um de nós da Comissão diria:
"Mas cc:>mo, se Vossa Excelência acredita que _é inconstitu~
clonai, como é que continua fazendo?" _

O SR. MÁRIO COVAS_ se 0 atual Ministro da FazenOSR. RONANTITO~SenadorMárioCovas,euentenda convencei- 0 Governo de que deve adotar a·lei-.e regnl:aderia toda a argumentação de V. Ex~ se.não tivesse visto
mentar isso, ele assim ·procede. E aí 'Caberá a 06s dizer se
sua postura e sua irritação na discussão do Projeto dos_ Portos.
poderia ter feito' oti nãO.
_ - • -.- ;. Eu e.ntenderia, mas para mim fica muito difícil coordenar
o pensamento de V. Ex~_ na Lei dos Portos e agora?
Pessoalmente creio· qúe a solução de consen·so enéontrada
pelo· Relator não entrou no mérito -õu entrou'e desviou'se
· O ~R. MÁRIO COVA.S_- Por quê?
do mérito~de discutir se era ou náo~competén'cia ill;ivativa~
O~SR. RONAN TITO_ Porque v. Ex> insistia_ e
do Senado. E respondeu aos artigos~-dizendo o seguinte: uvacom toda a razão naquele momento_ e _defendi v. Ex• nã()
mos fazer uma resolução como se fos_se". E essa resolução
pela amizade que temos, e que prezo muito, mas por entender
que v. Ex' tinha toda_a razão. Mas hoje v. Ex• _e~tá defen~
vai dar margem a que o Poder ExeCUtiVo opere dentro dessa
faixa de manobra e crie a legislação pertinente; regulamentou- ç:le:Qdo que 0 cutelo tem que ficar no nosso peScoço e que
oassuntoatravésdestamedidaenãoseaprofundounaquestão
temos que responder prontamente. E não é isso._
·
de poder ou n,ão fa~e<. Na medida ep1 que es;á desafiado,
responde assim.
. ..
. ..
··
O SR. MÁRIO COVAS -Mas eu ainda não falei quando
Ora, essa é a forma de resposta de quem não considera· é"que teremos que teSpO:nder. Por enquanto só estou ana_lique iss_ó foi' um desafiO para o cOngresSo. muitb'menos patâ
sando a afirmativa inicial que ouvi a:quí'dentro de que a vinda
·
· ·· r
'
desse projeto para o Senado era uma chantagem.
o Senado.
Creio que, quando o Presidente da Repdblica abre mão
O SR. RONAN TITO - Não a vinda; eu já corrigi,
se da primeira vez eu assíín falei, quero retificar. o~ que eu
de uma prerrogativa que até agora ele.. fazia à sua discrição
disse foi q·ue a iriteiirUj)Ção _das exportações brasileiras neste
e diz para o- Senado: "Olha, creio que isso- é -preiTOgitiva:
exclusiva de V. Ex~", é evidente que ele se submete ã última
instante, através do cancelamento da Portaria n" 7~_era··orn
instância. Se entendermos que não
ele vai cum:prir ou ~CUtelO no pesc6~o do SeDado.
então desaparece o 'pi-o grama mesmo;· '
-Sçqador Mário COvas, eU Sou muitO limitado n_a minha
O SR. RONAN TITO-- Mas .P~ra fazer isso~ temos
ínteligência; eu ~ão entendO de oUtra maneira, me desculpe.
O SR .. MÁRIO COVAS_~_ Que V .. Ex~ não ep.tehda,
que fazer uma emenda à Constituição e tirar o item V e
VII da Constituição.
tudo bem; o que não tem sentido .é V, EX• di?:er q~e_estou
O SR. MÁRIO COVAS--:- Ma~ pªo_ quero tirar 0 item
tomarido posição hoje--diferente da que tomei ontem.
·
V e VII da Constitui,;ão.
O SR. RONAN TITO - Sim, porque naquela época
O SR. RONAN TITO -Sim, mas· veja; Senador Mário
V. Ex' pedia e mostrava que leis não podem ser feitas em.
Covas, 0 Presidente tem um Ministro;' e ele troca· 0 outro
série, mas a sério. Agora, neste momento, vamps interromper
as exportações do Brasil, todas as exportações- do Brasil, por
Ministro; e se não substitui, por eXeuiplo, um Ministro da
Fazenda ato contínuo. existe uma vacância; e como é qtie
quê? Porque temos que estudar isso a sério, não em série.
·
E para o Brasil?
o País vai funcio-nar nesse momento?
Ú SR. MÁRIO COVAS -Eu não e~tou querendo que
Ora, ele descobriu- e aí estou acreditando na boa intennão se estude a sério.
ção - e talvez eu tenho sido o primeiro a denunciar o fato,
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o SR. RONAN TITo-:_ E para: O Brasil, a opção então
é parar?
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urit ca_lendário para que isso seja visto· no inenor espaço

de.

teJllpO possível. Mal ou bem, se for para dizer que nós nã9
temo~ .responsabilidade nisso.~.

O SR. MÁRIO COVAS -Mas .eu não quero que pare.
. o SR. RONAN'TITÓ -·Por essá eu' jif passei, pÓrque
Não quero que pare, tenho a minha proposta a respeito da
tramitação disso, mas por enquanto não cheguei- riem neSs_e
a Co~~tituição nã"o_ m~ pe!~h~: __
.- -~ _ ' . . .
ponto. Não estou dizendo que se deva passar por cima do
O sR: MÁRIO COVÃ.'s ....:._·Mas se nós enténdemos isso,
entendimento de quem quer que seja para aceitar isso. Estou
que temoS a: responsabilidade-.--endí.O não há ·ne-nhum cutelo
tentando, porenquanto,estabelecerospa_râmetrospelosquais
na nossa cabeça. Ou nós temos a responsabilidade, e então
·
nos caberá fazer - e aí não estamos com o cutelo na cabeça
essa iniciativa fõi tomada-:Temos, na-Presidência da R~pública; alguém que foi Se-. • porque tudo o que temos que fazer não representa cutelo
nado r, e que de repente encontra urna operação- cujo coman· - na nossa cabeça....,:.__, ou não temos, e daremos a resposta rápida
do, no mínimo, ele tem dúvída quanto à competência privativa
tle que não ternos
O que'fezo relatório? Não é um homem
-do Governo. O que ele fei? ·Tentou formular o mais rapida~
do Senado de exerctHo.
Abre mão ... A crítica com relação- a iSso'""·n=ãO' vem de .. !"flCDJt:: possível !Jpl,a._proposta_quje não entrasse na discussão.
encontro ao Senado, e sim âo Executivo.
_ _.Na mediQa em_ que o Senado está_Sendo chamado para
ampliar as suas prerrogativas,. nãO é algo que álguém possa
Eu acabo de vir de avião_de São PauJÇI, _e alguém nle
dizia: "Corri O fiCa esse asSulito" do ProeX? Eu teriho um firiancondenar, sobretudo nós. Então, o que ele fez? Tentou estabelecer essas prerrogativas num projeto de resolução. Aceito
ciamento dentro do ProeX, e para exportar tenho e~_e capital
para a !ndonésia".
. .. .
.
a tese. Acho que se fícanrio·s discutindo -Executivo e LegisQm.r.nto ao financiamento à eXpârtãção ~ é'pre"Císo Qu'e · ÍatiVO- quem ·é-que tem a prerrogativa para fazer isso, aí
se diga --, o- Proex não· fuhcioflã:- Oe:!púís- que----:3 exportação
slm, a expoi"tação vãi ficar- prejUdicada, ai ~síffi o País vai
·
foi feita. Se a -exportação é de serviços, o .exportador tem. , ficar. prejudicado."'.
que ter a garantia do órgã;o de que terá ~, nr).iõct~.m~ritq para
Ele não discutiu muito- es·se aspecto. Ele aceitou que a
sustentação feita para o cancel~rriento da Pot:taria nO? 7 tinha
que possa oferecer a -sU'a proposta. Se à eXportação é de bens
a Sua lógica semântica - não- sei :se constitucional - , mas
de capital ou de quaisquer bens de cons-umo, sejánl eles beJ:l.S
de consumo duráveis ou não, é precisá qué seLeilha a garantia
tinha a sua lógica semântica, tendo em vista: o item V do
artigo ..
do financiamento porque só então se pode faZer preço. O
financiamento inflUi no preço; tem signíficádo, por exemp)Q..
Nem questiçmo o lado moral, acho que não se trata disso.
se o prazo do financiamento é --de cento e oitenta dias, ~se .. EU; .discordo desse ponto de yista. Não acho que o Governo
é de cinco anos, se a amortização ·é· anual, enfim, tudo isso
tenha pecado neste assunto, na medida_ em que _e.ncontrou
faz parte da composiç§.o do preç?. -____ ___:_ · _- _- ~- _: ..: __ .,.·,-·-, -, p,q~e, encontrp_!J.,e veio ·ao S.e.iiado~ . ,
Portant?, todos nó~_ ternos tsso _pr~en~e. Eu não set s~ · . , ..Gostaria_de fazer uma consideração política a esse respeireagiríamos corretameute em face do _pro~le~a, dizendo: n,ã9,_ . to .. Houve aqui teferênciaS à presença do Ministro Eliseu Resende..,.....o SenaçlorRonan Tiw disse até que o Senado apequeo Presidente da RePública reconheceu que estava cometendo
uma inconstitucionálidade, mas tendo em vista- o problema
nou-se com essa·pre·sença. O Ministro Eliseu veio· ao Seri~~-o
da exportação, preferiu cOntlnuar com a exporta:ção.
______na seman~ a:r;~~;rior por Conv'Oc-a-ção· da lavra do se:riador
Não, eu não acredito que~ Senado r~agisse a is~-o entenEf)uardo Suplicy, na terça-feira, depois de um requerimento
dendo a atitude. O qué prôv'avelmerite- ele iri3- fâzer seria. , . apresentado pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho ...
critícaor.
. t ?
p· .d t- ..
-d·.·
·s· ·.~d. · '' ·· '
O SR. RELATOR (Esperiaião' Amin) :._Esse requeri- - f -~ t d
que ac.on ece. 0 reSI en e, an pe lr aQ ena o que
discipline isso, primeiro' não llos.obriga a disciplinar. Se enten_-, -~. ~e~t<:> nao OlY,0 a 0 ·
~ _ _ 1 ,·_
, . __
demos que não temos.qut: 4isciplinar, que não é c-ompetência_
_ b SR. ~Ál3-!0 COVAS ~ 1 •• que ~e?a vot~do ~~terçaprivativa, não nos obriga. Em segundo lugar, se en~endemo_s
Íeira, isso só não aconteceu porque o Mtmstro dtsse:. Já que
que realmente é nossarespon~abilidade; ~ntão_te_ll).osque faz_er _ vão qie_convo!?lr~ vou espontaneamente''.
isso,_ e coní_o .Sodas_ as !=oísas, __t~mos _q~~ fãzer estu~an~o o
_ OSR. RELATOR(EsperidiãoAmin)-Foíumacômbimáxtmo possível e no menor prazo possiVeL _ ~-- __ _
__
nação, não uma-convocação.
Eu não denfendi coisa diferente no Projeto dos _Portos._
·..,.
.
O Projeto dos Portos, com aquela fmpóftânciâ,'p<iSSóu nêStà
. ·o SR~ M~RIO COVAS - _U~a combmação que só
·aconteceu,_ porque houve um requenmento apresentado por
Casa em -duas Comissões s'oménté:. Nem- tias t'rês COÍnlssões
um Seríador.
,
que havia aqui não foí. EU ·não defendi pàra ·el~.nenhum
calendário diferente do normal.
··
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Que não foi
Aqui também não estou nem defendendo. Creio que há
votado.
· 1•
- ·
• '
·
·
·
ma~eiras. pelas quais se p~de o~e~r neSSe assunto de form~
SR.
MÁRIO
COVAS
_
Não
foí
votado,
_porque
0
0
mazs rápid~. Por exemplo: _o Mlmst~o d_a F~z~~da vem ~_qUI_ Minístro, sabeiido que o requerin16rit0 iria-sciiVotado na terçana terça-fetraque vem; EXIs~e uma pnmetra versa~, formulada
feira falou ara 0 Pfesidente do Senado: H Já _que vão me
~
P -- f
h"''"
· ·
pelo Relator, e eu nao tena nenhum constrangimento, e o
rá d 1
· ·
convocar, eu vQ:u a aman a . .
.
G o~emo certamen:te n~o
te , e ev~r es~a v~rsao por anteCI- .
. OSR. RELATOR (Espe_ridião Amin) __ ~enador Mário
pa~ao. para o. 1\flms~énC? ?a Faz:nda,__Pt:tme~ro .P?rg':le se _S. . -Co.vas. isso é diferente clã. virida dele por convocação suscitada
Ex- v1er aqui na te_!ç~-_fet_!a__e __ll:_a_o -~_st_tyer pre.vmtdo sobre o
elo Sen dor -Su lic ou Garibaldi Alves. Uma coisa é convoP -â __ -\ ~ P
que será tratad(). mutto provavelmente nao Irá ao_ _!lssunto.
As instituições que-estãõ" viriculadas a eSsa -árei-Sãõpeifeiiacaç 0 • oura e :Cm maçao. .
._
.
_
_ .
mente possíveis de serem ouvidas. O que eu acredito é que,
O SR. MA~IO COVAS ~~ao é com~ma_ça~:L Comblnação se darià <Se Sen-a:do e Ministro chegassem à conclusão ...
sem sacrificar a qualidade do nosso trabalho, é possível fazer

J -__ __ _- _ - -
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O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Fol isso que
aconteceu.
O SR. MÁRIO COVAS -,Nãofoiisso,não._
O SR. RELATOR (Esperioião Amin)- Foi combinado
entre o Presidente do Senado e o Presjçlen.t.e: d_a_~epública.

O SR. MÁRIO COVAS - O Ministro só decidiu vir
pelo fato de que havia um-- ~equerimento de Convocação de
um Senador. Se não houvesse o requerimento, ele não teria
tido ra.:z;ã_o para vir.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Senador Mário
Covas, fói um ·acOrdo entre o Presidente da República e o

Presidente do Senado.
O SR. MÁRIO COVAS --, Com o fato de o Senador

Cid Sabóia d~ Carvalho ter apresentadO requennientO. os~
nador Gilberto Miranda foi adiante. S. Ex;~ e_;utendç_u que o
fato de um Ministro ser demitido depois de ter vindo ao Senadõ
era um desrespeito-S. Ex~ !l_ão sabia dizer_]?em se aq _Mi~IS:fro

ou ao Senado.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não é bem isso. Eu
não disse isso, disse que rio inomento -em que o Ministroestava no plenário...
---·O SR. MÁRIO COVAS - O Presidente da República
estava telefonando para o Go_vemador de São Paulo.
O SR. GILBERTO MIRANDA - ... o Presidente da
República ligou duas vezes - na_ primeira~. a iigaçao· durou
meia hora e na segunda passou de meia hora -, induzindo
o Governador de São Pa~to a indic~~-l!~a ___pes_soa que S.
· Ex~ queria para o cargo de MinistrO. - _
~
- ~- -·
O SR. MÁRIO COVAS- Em seguida, V. Ex• completou - alguém até brincou, porque V. Ex~ falou que havia
sido um desrespeito, só não sabia se ao Senado ou ao Ministro ..
Não há desrespeito a ninguém.
Cansei de ouvir as pesS6às falarem aqui, quando da vinda
do Ministro Eliseu, que ao Senado não Gabia - çomo não
cabe- julgá-lo. O Senado_exerce suas ativ_idades de maneira
permanente, e urn-a delas é a -ãUdiéncia com :Ministi-os, óuve
Ministro"s; mas, ao final da audiência, não os· julga.
Não há nenhum projeto de resolução definindo Que o
Ministro foi bem ou mal. O que há são manifestações individuais de cada um de nós junto à imprensa.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Márió Covas, o que se espera do Presidente é 3ção. Não deixe o Eliseu,
já nomeie Fernando Henrique. Ficar um mês nessa estória ...
6 SR. MÁRIO covAS- Ação eu v!muita no Gov~rno ·
anterior.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Esse Governo foi
cassado.
O SR. MÁRIO COVAS .......:precisamos ser absolutamente
coerentes. Nesse projeto, nãb há a meD.Of dUVí-3a: nós podemos mencionar o nosSo prazo segundo a nos_sa conveniência.
O Seoado é livre para isso. Se o SenadO quisei'Jici"r estUdando
isso durante o ano, ele tem o ·cfire1to de fazê-lo. Não há quem
possa crucificá:.lo por esse fato.
-- -- - O SR. RELATOR (Esperioião Amin) ..,.., Senador Mário
Covas, V. EX• me concede um. aparte?
O SR. MÁRIO COVAS -Pois não.
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OSR: RELATOR (Esperidião Amin)- Senador, se
o Senado quisesse criar uma dificuldade para o Governo,
era só ficar sentado .e.m ~ma disso. E, então, sabe o que
o- Governo faria? Restabeleceria a portaria, -porque não há
outro jeito.
O SR. MÁRIO COVAS- Não sei se faria isso.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Mas acredito
que não é esse o problema.
O SR. MÁRIO COVAS--:- Evidente que não.
O.SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Nesse ponto
estamos de acordo. Trata,-se de convencimento do Presidente
da República e é convencimento de__ natrurezã moral.
O SR. MÁRIO COVAS -.Nada de moral.
O SR. RELATOR (Espetidião Amin)- Ele"diz:·;·:En:
teD.do que o preceito constitucional objetiva submeter ao crivo
do Senado aquilo que pode suscitar obrigação financeira passiva ou ativa". É o entendimento do Preside.nt~ da '_República.
. . O SR. MÁRIO CO_YAS- Mas isso não é entendimento.
mOral, é entendimento político. A Constituição define Politi-·
camente._~

O SR.'RELATOR (Esperidião Amin) --Se não'tivesse
havido a estória do sofá, se não tivesse havido messalina chamada Odebrecht, se não tivesse havido um sofá - segundo
alguns, sofá voador.
- O SR. MÁRIO COVAS ...,-, Não entendo o que ~eja
sofií ·voadóf.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Sofá voador
quer dizer viagem internacional.
O SR. MÁRIO COVAS- Não deve ser muitoc6niodo
para os objetivos que V. EX• visa um sofá voador, mas, em
todo c~_so...
·
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Quero· dizer
que o sofá é_ qUe -foi eXpulso. O Sofá é que está aqui. Quero
dizer isso_ mesmo.
O SR. MÁRIO COVAS.:.... Não é o.sofá que está aqui.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - É um suposto
adultério e a solução mais Cófuoda é: manda o sofà para fora
·-- de casa.
-

O SR. MÁRIO COVAS - O problema de natureza
moral se resolve de outra maneira. O que está ~m jogo aqui
não _é o probleina de natureza moral, não, -é conipetência
constituciOilal.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Isso, assumi
como sendo tal.
~·
O SR. MÁRIO COVAS -Muito bom. Tanto V. EX',
a-cha:,·que optou: indePende:rlte de disc-utir .. -.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Construtivamente.
O SR. MÁRIO COVAS - . " aliás, não seria para ser
discutido por nós. Não seriá esta a Comissão para analiSar
o·problema da constitUcionalidade.
O SR: RELATOR (Esperidião Amin)- Af seria a Comissão de Constituição e Justiça ou o Supremo.
O SR. MÁRIO COVAS- Mas, de qualquer maneira,
o que V. E~ fez foi ir adiante ...
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O SR. RELATOR (E>peridiao Am!n) =Para tentar
ajudar.

O SR. MÁRIO COVAS -

o·própfio"'Fxecutivó reco,

nhece que foi além do que deveria ir, tendo em vista a compe-

tência do Senado. De duas, uma: ou negamos que tínhamos
essa competência...
--O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Ou seja, divergimos do entendimento do Presidente.

O SR. MÁRIO COVAS ~ ... ou então fazemos o que
V. Ex• fez.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Aceitamos.
O SR. MÁRIO COVAS- Não discutiu muito se estava
certo ou errado, apenas atendeu à demanda de fornecer parâ-

metros para que a operação seja feita.
O SR. RELATOR (E-speridiâo Ainin)- Senador, isso
'foi feito ouvindo o Governo.
O SR. MÁRIO COVAS - O oue o Senado faz não
é contra ou a _favOr do Governo. A ~laboração da lei não
·se faz em favor do Poder Executivo, se faz ern favor do País,
Qualquer que seja a legislação que saia daqui, ela não sai
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--- Ao prOvocar o Senado nessa direção, o que antecipa
o seu entendimento - não precisava ser citado, está dito
com todas as letras - , de d_u_as Ull}a: ou o Sen.a~9 .diz_: s9,u
favorável, a lei já exíste e cabe ao ...
OSR. RELATOR (EsperÚiÍão Ámin)- Com a maior
brevidade possível. Por isso que insisti muito quarido V. Er falou no prazo. Acho que tem que ser um prazo ·ern favor
do País.
O SR. MÁRIO COVAS- Muito bem, se era para decidir isso ...
0 SR. RONAN TITO - !'or quatro mese.-discutimos
a Lei dos Portos.
O SR. MÁRIO COVAS- Pois é.
O SR. RONANTITO- Agora acontece, Senador Mário ·
Covas, que não foram cimceladas as leis dos portos anteriotes.
A Lei dos_ Portos 'Vigia, os portos funcionavam. Os portos
e a exportação são irmãos siameses. O porto existe para,
justamente, exp9rtai.
_ _
Gastamos quatro meses a achei que foi tempo, até insuficient~ e d~fendi V. Ex~ quando dizia que tínhamos-que discutir
melh_or essa lei. Agora, a pergunta que ...

a favor ou contra o Governo; ela sai_ a favor ou contra o
País. O Governo está de passagem. V. Ex~ agiu no caminho
O SR. MÁRIO COVAS -- V. Ex, se d~fendeu, não
certo.
a mim.
Estou tentando discutir aqui a tentativa de se entender
O SR. RONAN TITO_- Claro, a mim, a V. Ex• e ao
qua uma conduta abosolutamente legítima do Governo pode
Sen~do.,
até- ser- baseada em argumentos com os quais-não-concordo.
O SR. MÁRIO COVAS ~ Q~ando dig<> que se deve
Penso que a coisa como estava era até sustentável, nias: "pbi"outro lado, não vejo inconveniente em que-· o·senado delimite estudar _a matéria e V. Ex~ concorda com isso, V. Ex~ não _
i~so.
. . , .___ ____:____:____:~ .,_
, está me defendendo, está se defendendo.
. .. _, ~
O SR. RONAN TITO - Melhor colocan<)o: defimçli
O SR"' RELATOR (Esperidião Amin) -Acho que essa
o ponto de vista de V. Ex', que tmbérii _era ·o ·meu ..
resolução aprimora pelo menos na questão do controle.
O que quero dizer a V. Ex• é, que acho essa resolução O SR. MÁRIO COVAS -Em outras palavras, V: Ex•
um pouco mais complexa do que a Lei dos Portos.
entende que o Senado ficar sem· a incumbéncia de fazer aquilo
que o Presidente acha que a Constituição já defere, o que
. () SR. MÁRlÓ COVAS - N~o estou dizendo isso ..
sairia seria melhor do que o que saiu pelo Executivo?
O SR. RONAN UTO -Eu é que estou dizendo.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Sem abordar
O"
SR. MÁRIO COVAS -Não entrei nesse ponto, niàs
a lei...
·
sou até capaz de_ aceitar o argumef:tio de V. Ex~ __ . '
•
- •f
'
•
-' • ' '-.,-O SR. MÁRIO COVAS ~A Constituiç_ão definiu que
O SR. RONAN TITO_ --A~ho que é uma lei mais comisso era prerrogativa do Senado, mas acontece que não é
plexa, porque traz implicações mals_ profundas e de natureza
uma prerrogativa moral. O pressuposto é que os Senadores
bem
mais vultosa.
e p Senado como instituição tenham o mesmo ...
_ _Acho que o prazo- repitO- que gastamos para discutir
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Só eStou dizena Lei dos Portos é inSuficiente para discutirmos essa lei. Perdo que a deflagração do processo, Senador Mário Covas,
gunto a V._EX' apenas por hipótese: Se ficarmos quatro-meses
não foi legal. Istç a_qui,_ o móve_I de~~a.~s~i~atura, n~Q é o
discutindo sem poçier exportar, o que acontece com o Brasil?
móvel jurídico; é um móvel moral e político.
O SR. MÁRIO COVAS -Em "primeiro lugar, não sei
O SR. MÁRIO COVAS - Não, a razão -pela qual o
por que o problema dos portos veio à tona.
assunto surgiu pode ter sido o problema que aconteceu, mas
O SR. RONAN TITO -São irmãos siameses. São ativio resultado disso não tem nada a ver...
- -dades-meio para ~ exportação.
O SR. RELATOR (Espcridião Amin) --' Estou assuO SR. MÁRIO COVAS ...:... São irmãos siameses como
mindo o resultado objetivamente. Tanto -é que prbcurei apre~
qualquer outro p_~ojeto que passa aqui dentro.
sentar um estudo ...
O SR. RONAN TITO~ Não, esses têm uma similitude
O SR. MÁRIO COVAS --'Não posso deixar de colocar
muito grande.
aqui o meu ponto de vista que é -o de que o Governo, de
maneira alguma, violentou o Senado; pelo contrário, entendeu
O SR. MÁRIO COVAS - A regra é a seguinte, V.
que algo que estava fazendo não era alguma coisa da compeEx~ sustenta' e eu também: as coisas só devem sair daqui
tência constitucional do EXecutivO, mesmo existindo uma lei
depois de terem sido discutidas e, havendo discordância, vota~
que deferisse ao Executivo a tarefa de regulamentar.
das. Que isso seja feito esgotando à matéria. ~Ssa regra vale
f

--

'

•

5512 Quarta-feira 16

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

para porto, para bicicletaria, para exportação, vale para qualquer coisa.
_ _

Não estou querendo que não se discu_ta_ isso_. não quero
que se abrevie nada, ,a não ser :Q3Q!Jilo que me compete,
porque na discussão dos portos - V, Ex~ há de se lembrar
-em nenhum instante da discussãocohttibuí Qe alguma forma
para dilatar o prazO. em nenhum instante. E nãO v·mcfazer
isso neste também.
Não acho que se deva abrir mãO de disc~tif-isso-aex~us
tão, o que acho _que é perfeitamente possNel, cabível.,_, Aliás,

complementando o que foi dito aqui, a minha intervenÇão
só tem sentido na direção de colo~ar ~ min4a_ visão_ sobre
o comportamento do Governo - é nisto que divirjO.
No que se refere a estudar, ir a fundo, ao significado
e à importância disso, não tenho a menor .dúvida.
O SR. RONAN TITO - E as conseqüências? V. Ex•
não as quer examinar?
O SR. MÁRIO COVAS- Lógico que quero examinar
as conseqüências.
O SR. RONAN TITO.- O que pode ~contecer no.l~:r:asil
se ficanllos discutindo o_ tempo necessário_ e__ suficienfe que
a matéria exige?
O SR. MÁRIO COVAS -V. El<' acha que não se deve
discutir o tempo necessário?
O SR. RONAN TITO - Aeho que se deve discutir o
tempo necessário. Não adiante praticarmos -a esgrimã verbal,
porque V. Ex• é rituito mais inteligente, mais competente
do que eu. No entanto_,_ V. Ex.~ n:lo .c~mseguirá torcer um
raciocínio que acho fatal: se discutirmos a matéria pelo tempo
necessário, o que acontece_rá com as exportações interrompidas? O ônus recairá_ sobre _quem:- sobre nós ou soQre o
Presidente da República?
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Também concordo com V. Ex~ quando afirma que o_mais
rápido não pode comprometer a·· qualidade.
A avaliação que fiz não foi essa; a avaliação foi a de
que o Executivo· Tios ertvíou essa m-atéria-com o obje:tivo de
transferir um problema para o Senado.
O SR. RONAN TITO -Senador, temos que ficar naque1~. ~tem. Eu, talvez, até retire a palavra "chan_tagem", mas
"faCa no peítO" não_ retiro, porque o GoVerno_ suspendeu todas
as exportações e jogou a re.sponsábilidade para nós. Aliás,
a responsabilidade é de fato nossa, de acordo com o que
preceitua a Constituição~. Mas suspender as exportações
abruptamente ...
Se discutirmos, por exemplo, a metade do tempo -dois
meses- que levamos para discutir u-rilã lei muito mais simples
__;_:a Lei dos Portos - , as exportaçõ~_s fiCãfão_ fedas interrom~
pidas. Será que não aconteCerá nada a-O"País:?-se·raque somoS
tão iilocentes que não percebemos isso? Será Que o Presidente
é tão inocente que não percebeu isso?
O .SR. MÁRIO COVAS -Continuo não entendendo.
V. E:r acha que o Presidente, convencido de que essa atitude
víolenta a Constituição, deveria coritinuar Co_m o mesmo procedimento? Se Sua Excelência o fizesse, diríamos: "O senhor
tem dúvida e continua fazendo?~'
_ Não vejo como condenar a ãtitude d-o Governo. ·Posso
discutir a tese. Estou de acordo com V. Ex' no sentio de
que se deve agir rapidamente, razão pela qual me congratulo
com o Relator, que já apresentou um parecer. Ele já Consultou
quem pôde consultar~ Falta gente para consultar? O Ministro
dCI_FazendCJ. vem aqui na próxima terça-feira.
__ _
O SR- RONAN TITO - Não sabemos ~e ele poderá
vir, embora o tenhamos convidado.

O SR- MÁRIO COVAS- Ouvi: lo aina;;hã ou o\ivHo
terça-feira é algo que depende só da nossa vofltade. A escolha
O SR. MÁRIO COVAS - Não sei, acho que· sobre
os dois. O Brasil não é composto pelo Poder Executivo ou de uma das alternativas não nos facilita o..exãme. Não. Tanto
podemos ouvi-lo amanhã, como terça-feira qú.e vem:- Tanto
pelo Poder Legislativo; é composto pelos dois.
Elaboramos uma Constituição que diz que ã--preri"Ogativa _ podemos ouvi-lo verbalmente como ouvi-lo mandan~o uma
cópia e lhe perguntando como cocara o problema.
para decidir sobre essa matéria é privativa do Senado. O
O SR. RELATOR (E"speridião Am!n) -Até porque
Presidente da República, mal ou bem, em determinado instante, chegará à conclusão de__ que o ExecutivQ_-:-:- menos por S. Ex~ vai se valer de um assessor.
conta dele do que Por conta dos anteriores - ultrapassou
O SR. MÁRIO COVAS -c O que eu tinha para apreos limitês das suas finanças. D~rá, ·então, que vai cancel~r
sentar como sugestão era exatãm-ente qUe essa tentativa se
a portaria, tendo em vistã que a competênciã- é exclusiva do
fizess·e tendo em vista o- ·signifícado para o País. Ao_ invés
Senado.
de fazermos uma reunião às terças-feitas, que- o ·nzessemos
Chegando ao Senado, é evidente que telnos em conta
durante uma semana, tal qual foi feito no caso dos portos.
a urgência do processo.
A minha tentativa de contribuição não se refere ao texto.
O SR. RONAN TITQ :._Senador Mário Covas, gostaria
Não tenho capacidade para absorver um_ tex.to desses com de fazer-lhe uma _pergunta; y. Ex~ aChãria estranho se o Presisimples leitura. De qualquer maneira, n-ão estou habilitado
dente da República, através de seu líder, entrasse em entendia julgar as regras.
mento com o Senado, dizendo "aqui estamos ferindO üin preceito constitucional'~. Como é que vamos faZer para não paraO SR. RELATOR (Esperidião Amn)- Nem era a intenlisar a economia deste País? Qual a atitude que vamos tomar?
ção _da_reunião.
- -Etitendo que não há independência dos Poderes, há uma interdependência dos Poderes. Por isso mesmo, cria-se. no Senado
O SR. MÁRIO COVAS- Estou tentanâo é estabelecer,
e na Câmara, o Líder do Governo, além dos líderes d_os parprimeiro: a minha identidade com o comportamento do Relatidos.
tor, que foi absolutamente apropriado. S. Ex~ deixou de lado
Ao ínves· de interromper abrÕ.ptamenú: 3s expOrtações,
a_ discussão sobre a competência específica e disse: "Já que
deveria ter sido ~eiltato. um entendimento. 9 _Senador ~eqro
há dúvidas, vamos fazer a resoll)ção, Se _Vier uma _resolução
Sirh~ Líder do Governo ... Ainda é o Líder do Governo?
melhor, só melhora".
O SR. MÁRIO COVAS -.Nãq sei, S. Ex• não é do
Estou_inteiramente de acordo c_oro ele. Segundo, se decimeu partido.
dirmos dessa maneira, devemos faz_ê-lo o mais rápido possível.
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O SR. GILBERTO MIRANDA - Aié sexta-feira ele
era, Senador.
O SR. RONANT!TO_.:_ Era do meu partido um Ministro
que veio aqui, a mai:J.do- do Presidente, para dar satisfação
de sua atividade. Ao mesmo tempo, estava o Presidente negociando com o Governador de São Paulo a substituição desse
Ministro.
O SR. MÁRIO COVAS- Governador que também
é do partido de V, Ex'
O SR. RONAN TITO - Mas eu não sabia disso. O
que quero dizer é justamente isto: é dO-meu- partido e eu
não sabia disso.
Agora veja, Senador, objetivando a minha pergunta____;
pediria que V. Ex• me perdoasse, é sincero o que estou dizendo, às vezes não me expresso bem, não tenho curso superior.-.-:

O SR MÁRIO COVAS- V. Ex• se. expressa bem;
estamos com diferenças _de ponto de vista, o que é absolutamente normal. Se V. Ex~ não fosse inteligeiite-, _competente,
. capaz, não estaria aqui. Está aqui porque tem todas as qualificações.
O SR RONAN TITO- Os analfabetos também se fazem representar de vez em quando e é por isso que estou
aqui.
O SR. MÁRIO COVAS -V. Ex• não se inclui nessa
categoria.
O SR RONAN TITO '-~-Senador, nesie inociénto o
que queria saber de V Ex• é: Será que não seria Cio jritere"sSe
nacional maior o Presidente da República consultar o Senado
antes de cortar as exportações e colocar a faca no nosso pes- coço?
o SR. MÁRIO COVAS- Como eTc póderia fazer a
consulta?
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O SR. RELATOR (Esperldião Amin)- Gostaria que
pudéssemos - não que esteja resolvido - não tratar mais
do precedente.
Veja bem, o Presidente não ficou na d~yi_c!a. ~-!:!~~~deu
que o preceito constitucionãT lião reStringe. Ele quis- entendeu e quis - , ele não teve dúvida.
O SR. MÁRIO COVAS -A conseqüêncià dó~ entendér
é mandar para o Senado.

O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -:-Senador M~rio
O>Yas, Sua Excelência não está ConsultandO 6 Senado. Apenas
entendeu que o Senado tem participação nessa matéria.

O SR- MÁÍUO COVAS - Mas o Senado não é órgão
de consulta. Sua Excelência não poderia encamiilhar um·a
consulta do Senado. É corno encaminhar uma consulta para
o Supremo.
O SR RELATOR (Esperidião Amin)- O Presidente,
por entender que o Senado tem participação na matéria, pediu
-que os Srs. Sena9-ores se pronu-nciassem sobre o assunto. E
mais: tanto entendeu que o Senado tem participaçãO, que
mandou um ministro revogar '-:fiDa- p-onariã~ operaciOnal do _
seu_ Governo. Não_$e-trata de portaria do Governo anterior.
A portaria revogada é de_ 12 de janeiro de 1993~ período
em que o Senhor Presidente da República exerci~_ plenamente
seus poderes, não era interino.
_
O SR. MÁRIO COVAS - É bep;1 verdad~ que ess~
portaria substitui a de n~ 744 e a de n 9 745, que--dispunham
sbbre o mesmo tema sobre o qual dispunha uma de .1991.
Mas- o fato de a portaria revogada ser do_ atual Governo é
mais -uma demonstração de que o Presídente entendeu que
o Senado deveria manifestarMse.
-

S. Ex~ fez justiça quando disse que passei ao largo do questionamento e procurei chegar a uma conclusão.

O SR RELATOR (Esperidião Amin) - É um entendimento, não é uma dúvida. O que procuramos fazer?
O Presidente s~nti_uMse, por razão política- quero retirar
a palavra moral --:; em função de um caso - a palavra caso
eu não posso retirar, não posso dizer-que não houve um pobl~
ma definido ...
O SR. MÁRIO COVAS- Mas sobre o caso, ouvi declarações de V. Ex~ depois da vinda do Ministro Eliseu, no sentido
~e que ~stava a_bsol~tamente sati_~feito com a explicaçªo d~le.
O SR RELATOR (Esperidião Amin)- Siti:Çéiiesiôú
de acordo com as explicações, tanto é que não fiz perguntas
sobre o caso._ E disse a ele que entendo que o Senado tem_
que ter participação nisso. Não fiz nenhuma pergunta sobre
o caso~ Disse, na inquirição ao Ministro, textualmente, o seguinte: "Não tenho nenhuma dúvida sobre o caso".
_ ""Cr_eio que ê. salutar que o Senado tenha participação,
sob a forma de controle - não tinha essa incumbência - .
sob a forma de supervisão".
_ _
- ~ Esse é o meu entendimento. Não estou retificarido--nada
do que falei, tanto é que não fiz nenhuma pergunta s·obre
oassunto .. Não posso esquecer, todavia, que o Presidente
da República, diante de um caso tão sério, avocouMo para
si. Examinou e -~i_sse: "É meu entendimento que o seriado
tein -a ver com isso". Não quero comentar mais nada, não quero ·comentar o
p0rqüê, não QUero comentar-se foi-ou·nao iitri",POiiCO" C3j)CioSã
a menção à Lei n9 8.187, no final do Penúltimo parágrafo.
Não quero comentar o aspecto subjetivo.

O SR MÁRIO COVAS- V. Ex• foi além: procurou,
em cima da ~úvida, deixá-la de lado e sair para uma resolução:

O SR. MÁRIO COVAS -V. Ex' já o está fazendo,
quando.diz que, na época...
·

O SR RONAN TITO- Através do seu Líiier.
O SR_ MÁRIO COVAS -A consu1ta-está feiiá aqui.
O SR RONAN TITO - Aqui não há consulta, há um
fato.

O SR MÁRIO COVAS -Se o Presidente continuasse,
perderia a condição de perguntar. Sua Excelência rião poderia
perguntar "estou cumprindo a Constituição?'' _e cqntinuar a
fazer._
.
_
No instante em que se tem dúvidas, o mínimo que o
Presidente da República pode fazer- até porque jurou cumprir a Constituição - é paralisar até qué~a dúvida seja desfeita.
Atacar essa posição é atacar o inatacável - para me
valer do Magri.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Não se traia
de uma boa citação ...
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Relator Esperidião Amin.
O SR RELATOR (Esperidião Amin) '--- Acontribuição
.do Senador Mário Covas é da melhor qualidade. A lucidez,
O aspecto

didático da -saa colocação me

COüfortÜü.-Creio

(!üe

~
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O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Aceitefque
é capciosa, já

f~Iei

no começo. Está escrito li._o parece:r.:___

O SR. MÁRIO COVAS -Capciosa?
O SR. RELATOR '(Esperidião Am-in)- Claro que é.
O SR. MÁRIO COVAS -Sobre isso, quero discutir.
Precisamos discutir um pouCO -de política. -

··

O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Só para terminar minha colocação: parto do princípio de que o País precisa

de uma resposta. As circunstârtCias, o destinatário da mensagem é o Senado FederaL Creio que o Senado tem que reSponder. E como é que eu acho que deve responder? Deve responder com urna resolu~ão que disponha sbre o art, 52, inciso
V, desprezando a menção à Lei n" 8.187, muito embora reconheça que o ministro fez a víncuia-ção de uma coisa com_outra,

o que eu reconheço.
O SR. MÁRIO COVAS- Ao se estar regulamentando,
cria-se condição para a regulamen_~ção de uma portaria.
O SR. RELATOR(Bsperidião Amin)- Quero dizer
para os companheiros que, se·e_ssa for a decisão do _Senado,
este não será o texto final. Trouxe aqui <:rq-..:re podemoS compor
-já fiz _elogios e tor_no.a fazê-los à Asse_ssoria do.Senado
- em três dias úteis, mesmo levando em consideração que
o ministério-está niudando, que o asse.ssor designado_- Sr.
Paulo França- não pôde vir, que houve problemas com
o Banco do BrasiL Gostaria até de pedir, se o Presidente
concordasse, que o representante do Banco d_o Brasil, em
quinze ou trinta se·gundo_s, dissesse o que está acontecendo.
Está acontecendo algo sério: envolve: emprego, envolve a
questão económiCa, e eu prefiro responder.
Portanto, para concluir, peço encarecidamente que sejam
dados trinta seg~ndos para o representante_ do Banco do Brasil. Encerro a minha participaç·ão·c-om a inCunibência de ouvir
mais pessoas na próxima terça-feira, se possíVel, com o texto
final.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Temos, como
último inscrito, o Senador Gilberto Miranda. Antes de passar
a palavra ao Senador, damos um minuto [lata o·gerente do
-- Banco do Brasil.
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O SR. AKIRA YNSIKA -Sim, porque através do Banco do Brasil, como agente financeiro da União, as empresas
habilitam-se perante o BancO~ Elaboramos, então, os pareceres técnicos e os encaminhamos à antiga Secretariã Executiva
do CFE, do Comitê' de Financiamento--da Exportação. '
Hoje, o programa está paralisado. Temos recebido muitas
reclamações das empresas que já tinham feito os negócios,
negócios esses aprovados pelas normas do CFE. Inclusive,
a_relação consta da própria mensagem do Presidente ao Senado. Há alguns casos-em que houve até o ingresso da parcela
à vista doS 15%, que ingressaram no País: As divisas estão_
no Banco Central do Brasil, e não temos -comO _autoriZar o
embarque desses produtos. Representa, portanto, um prejuízo muito grande ao setor exportador; alguns já co:rr_em
o risco de pagar penalidades quanto à contratação dos embarques junto aos navios. Eles estão sendo, portanto, neste momento, apenados. Peço. portanto, que haja urgência quanto
à discussãO e à conclusão da matéria, porque é importante
que o Brasil alcance a meta que foi estabelecida, neste ano,
de 40 bilhões de dólare&le~portação.
Estas eram as informações que e_o gostaria de passar para
os Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Joâo Rocha)- Com a palavra
·o Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA- A alçada de 5 milhões
(inaudível) do Proex? O Banco do BrasjJ tem. autoDQmia para
aprovar até 5 milhões de _dólares?
O SR: AKIRA YNSIKA - o- Banco do Brasil detém
a alçada de 5 milhões de dólares apenas para· as ·exportações
-financiadas de bens. As_ operações até esse limite, não há
necessidade -de que o Banco_ as encaminhe_ para o Comitê.
O Banco do Brasil tem, portanto. autonomia apenas na exportaÇâô de hens de capital e bens de_ consumo durável.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) o Senador Eduardo Suplicy.

Com a palavra
-

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, agradeceria se o Sr. depoente me confirmasse o ·seu nome.
O SR. AKIRA YNSIKA- Akira Ynsika.

O SR. AKJRA YNSIKA - Sr. _Pre~idente, meu nome
O SR. EDUARDO SUPLIÇY -:ccSr.. Akira Ynsika,gosé Akita Ynsika, smrger'efite da Gerência:- de Comércio Extetaría que nie irifOrinãsse; se V. Ex~ -puder precisar; quantas
rior do Banco do Brasil, a gerência que cuída do Pro.ex.
operações e o seu valor total que estão pendentes da agilização
Depois que foram tomadas as medidas no âmbito do
dessa decisão do Senado?
Ministério da Fazenda - revogação da Portaria ri~ 7 e sua
Eu peçó essa informação, Sr. Presidénte, para que tenhasubstituição pela Portaria n 9- 202 - o programa ficou paralimos u_m_a maior noção da urgência de decidirmos o quanto
sado no Banco do BrasiL As primeiras avaliações que fizemos
ante-s sobre essa questão.
dão conta de que, em decorrência das medidas e da própria
O SR. PRESIDENTE (João Rocba) - A Presidêqcia
exposição de motivos, o Banco db Brasil não detinha mais
a alçada que foi concedid~ pelo Comitê de Financiamento·
aprova.
Seria a relação de todas as operações até o limite de
da Exportação.
5 milhões de dólares?
O Comitê de Financi11mento da Exportação foi criado
pela Portaria n~> 202. Tinha a competêncià institucional de
O SR. EDUARDO SUPLICY - 0 que está pendente
conceder alçada decis6ria ao Banco do Bra$il. O Banco tinha
da nossa ação, o mais rápido possível!
uma alçada de US$ 5 milhões de dólares apenas nas exportaO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
.ções de financiamento a bCns, quer dizer, bens de capital,
bens· de consumo durável. __As çxportações. de navios, aviões solicita que "essa informaçãô seja encaminhada o m_ais rapidamente possível para a Comissão.
e serviços eram, necessariamente, encaminhadas ao Comitê
de Financiamento da Exportação:O SR. AKIRA YNSIKA - Eu já-tenho os dados. Eu
Com a revogáção da portaria ...
- os trouxe aqui porque achei que era importânte trazer es-sas
O SR. MÁRIO COVAS -O Banco 'do Brasil instrui. informações ao conhecimento d_os Srs·. Senadores. A posição
que temos aqui é do dia 14 de maio.
também essas, não é?
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Na área de export3ção de serviços, temos hoje doze operações pendentes, tanto as que estão na própria Secretaria
Executiva do CFE quanto aquelas qUe também· estão encaminhadas ao Senado para apreciação de V. Ex 111 SãO-dOZe operãções no valor de 1 bilhão e SOO milhões de dólares ..

O SR. GILBERTO MIRANDA- Retirando as grandes,
s6 as de até cincO milhões de dólares por cliente. Aí deve
estar a do (inaudível) ...
O SR. AKIRA YNSIKA - Aqui temos tudo, porque
as referentes à área de serviços, necess3ri3mente, Senador,
são encaminhadas ao Comitê.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas essa listagem
representa 600-- milhões, eu quero ver operaçõ-es··até cinco·
milhões.
O SR. AKIRA YNS!KA - Nós temos aqui todas as
listagens para mostrar e posso fornecê-las a V. Ex~s
O SR. GILBERTO MIRANDA :::.. Mas a lisiagem não ..
está para decidirmos.
O SR. AKIRA YNSIKA- Não, está. Senador; infelizmente, está para o senhor, também. Todas.
Na área de bens, temos hoje 75 _operações dependendo
de apreciação do Senado, e também aquelas que já tinham
sido encaminhadas à Secretaria Executiva-do Comitê. Essas
75 operações perfazem o total de 760 mílhõis de dólares.
Temos cinco operações, aipda, no sistema de equalização
de taxas de juros, cujo total é de 122 milhões. Ê_bem verdade
que na área de equalização não há o dispêndio de recursos
do Orçamento da União.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Qual é o total do
valordoProex? - - ----- ---- -~- O SR. AKIRA YNSIKA -Para o Orçamento de 1993?
O que foi aprovado pelo Congresso, hoje, tanto na equalização
quanto no financiamento, mesmo, o valor grra em tOrno de
1,2 bilhão de dólares.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Mas, se somannos
tudo, o valor total já resulta em mais do que isso!
·
O SR. AKIRA YN'SIKA - Mas essas ·operaÇões são·
de fluxo. Muitas vezes temos para uma mesma córtcorrência
duas empresas e, nesse momento, já C!stá_somando. Então,
a decisão é feita a posteriori.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Mais informações, Senador? (Pausa.)
·
. Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Acredito que, no
caso dessas exportações de 5 milhões, poderfam_os pedir ao
Executivo- especialmente V. s~. que_está mais próximo
do Ministro da Fazenda - para editar essa portaria nova·
mente, dando autonomia ao Banco do Brasil, para que continue agilizando suas operações de cinco milhões;
O SR. MÁRIO COVAS - Mas o que está em jogo
é saber se o ministériO pode ou não fazer a portaria. rssoveio aqui exat~~~~te _para o E~~cl!tjvo ter o valor, o quepode ser feito pelo Banco do Brasil. O PROEX- obedece
todo _ele à lei, obedece todo ele á portaria. O que a_ç(:mtece
é que o Comitê de Financiame_nto- à Exportação ·s6 analisa
o que é exportação financiada acima de 5 milhões e, obrigatoriamente, as de serviço, as de veículos e de navios. São esses
três itens.
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OSR. GILBERTO MIRANDA- Mas a portaria editada em janeiro era ou_ trão constitucional?
O SR. MÁ RI O COVAS -Imagino que não... O Governo,
pelo menos, tem dúvida, senão ele não mandaria isso aqui
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sf. Presidente, V. EX'
me permite um esclarecimento
O SR. MÁRIO COVAS- Mas se nós achamos que
era, é muito fácil dizermos para o que era.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Mário Covas, se formos cOnsiderar tudo nulo ...
.0 SR. MÁRIO COVAS :...._ Tudo.benÚ Só qúe ~que
aconteceu, aconteceu ...
O SR. GILBERTO MIRANDA - ... que é inconstitucion:ãl...
-- - -

o

.O SR. MÁRIO COVAS - Mas -o que temos que dizer
é isso. -- -------=--- ---O SR. EDUARDO SUPLlCY- Permite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY -_Eu avalio, Sr. Presidente, que agora estamos conscientes da responsabilidade e
urgência da nossa- decisão. E acho que a vontade de todos
os Srs. Senadores aqui, unanimemerite, é a de colabora-r para
dar as condições ao Banco do Brasil, ao_ Governo, para, no
mais breve espaço de tempo possível, viabilizar a operacionalidade das exportações. E uma vez que o Presidente Itamar
Franco ponderoU que o Senado deve decidir sobre esta matéria. Então, o que_ pudermos fazer, e~ t<;_rmos cJ.~ reso_I~ção
da C_omissão ,de _ Assuntos EconÓ-miCos para ir de pronto ao
plenário, o quallto antes, õ:telhor. Poderíamos, inclusive, pensar ·até em duas etapas. Uma etapa para que até amanhã,
ou até de quarta para quinta ...
-----0 SR.. RONA.N TITO .:.._ N'à quinta-feira não posso,
só se for em outro horário. Hoje à noite e amanhã à noite
eu posso ...
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Se'eu cónseguii
a manifestação do MinistéfiCI da Fazenda e alguma sugestão
adicional de entidade que deve estar sabendo desta nossa
reunião, até pOsso procurar o Presidente para votar na ql!-intafeira a resolução final.
-·
-- -

-

-

O SR. RONAN TITO - Sim, mas não quero com este
açodamento discutir assunto de tal importância. Tenho que
respeitar esta Comissão como Colegas meus respeitaram. Propus uma coisa muito mais ligeira, que era o entendimento
do Líder do Governo, vis-a-vis, Senado e Presidência da República, para criar condição de dar o fluxo da exportação. Propus
isto no início, pois entendo - e volto a repetir- que não
podemos prejudicar o Brasil da maneira como estamos prejudicando e da maneira como foi feita esta: ruptura, porque
é uma ruptura r
O SR. EDUARDO SUPLIÇY- Permita-mé, Senador
Ron~P:Tito. ACho que, dianteda comunicação formal já feita
pelo Presidente, cabe uma comunicação formal do Senado.
Creio que sejá C_onsensu3.1 da nossa parte que teríamos condição,-de hoje para amanhã ...
O SR_ RONAN TITO -Eu não tenho.
O SR. EDUARDO SUPLICY ... quem sabe, em dois
passo.s. O da emergência e o- outro visando este aperfeiçoa-
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menta que V. Ex~ propõe que tenhamos, inclusive- cóm a· Tudo o mâiK é' aqui. -Está se exportando equipamentos e,
vinda do Minístro Fernando Henrique Cardoso. .
.. ii:fClusive, mão-de-obra do Brasil. A diferença básica entre
O SR. RONAN TITO -EU não tenho, Senador. E
isso é a expo·rtação de bens, porque o bem, necessariamente
gostaria de_ dizer o seguinte: procuro ser um dos mais ass(duos
carrega 3iriãó;.;=de-obra toda daqui. freqüuentadores desta Comiss3.0_.'ÊÜ_tendo
estã coffilss-áo
V. E~ -quer- crTàr o EXímbank exatamente para fazer
é da maior importância. Este é um assunto que verdadeio que o Proex faz; apenas a maneira de fazer é diferente.
Não dá para criticar as operações feitas do Proex se V. Er'
ramente mexe com as minhas entranhas, principalmente por~
que entendo que isto é importantíssimo paià ·o-Brãsil. Não
surge· e aponta corno ponto de coragem criar o Exiri:tbank,
é importante, não, é ini(>orlantfssiÍilb! Gera empregos, divisas
porque e: I~ vai ser feito·exatamente com esse objetivo.

que

O SR.. GILBERTO MIRANDA- Senador Mário Cae uma série de outras coisas importantes. Coloca o Brasil
no mercado internacional, dá condições de fazer com que
vas, se toda semana, ou a cada 15 dia_s, ou a cada dois meses_,
-- ---- -- suas empresas tornem~se competitiVas, etc.--o-:COrrtitê do Proex se reunir, com. posto de ministros e secretáPor ·isso;-não· se· trata de lima lei d_e __ mc;ios peque~'in'a:,
ríõ'S, 'para analisar pedido de empresa ... Não seria mais fácíl
mas alguma coisa que disciplhi.a o fluxo de exportação· coni.
que tivéssemos um banco que fíZess·eiSSõ norriialmente, todos
financiamento. Quinta~feira t~nhó- que ·presidir· a CPI da Eva;.
os dias?
são Fiscal, no horário desta reunião. Fora deste horário;·e
não sendo no horário do_ plenário, estou pronto - à noite,
O SR. MÁRIO COVAS -_É. possível. E aí, provavelà meia-noite, às duas horas, para estudar. Agora, hoje à noite,
mente, estaríamos reclamando aqui contra a estrutura do banco, _que é grande demais, etc., Isso é feito através dõ" Comitê
vamos fazer isto para dar uma solução que não eu criei e
.ck; Financiamento à Exportação, que só ártalisa três tipos de
que o Senado não crio-o.?
. - ----- ' -·-- . ___ÇQ_ntrato :ou financiamento de mais de 5 milhões de dólares.
O SR. PRESIDE~TE (Jo~o Rocha) - Contmua ç:om- _Analisa, não. Decide, pOrque a análise é toda feita pelo agente
·1
:~ •• " 'financeiro. que é 0 Banco' do Brasil.
a palavra o Senador Gilberto Muanda.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Estou·com a palavra
O Proex, do ponto de vista do interesse do País, não
__; ,
é discutível, é absolutamente conveniente; são recursos orçapela primeira vez, Sr. Presidente._
O SR .. PRESID;ENTE (João Rocha) ~ Desculpe':'me,
mentários que at!vam a econoffi~a._ Pode ser discut~da e_ssa
foi só uma interferência de v. Ex~
.
ou aquela operaçao: E_~sa, que fot tao contes~a~a_, f01 pedtda
por três empresas dtferentes. Porque para parhctpar na conO SR. GILBERTO MIRANDA ---' AchÓ que a coisa' corrêncül, v:õcê tem que ter a garantia de que tem o financiaé muito mais séria, e tenho uma certa difiCUldade, depdis·
mento.
de discutir a parte de oratória_, _a_ parte acadêmica dos Senq-=:
dores Mário Covas, Esperidião Amin, Eduardo Suplicy e RoO SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Mário Conan Tito. Mas vou pelo lado prático, que conheço como em- · VaS, o Brasil é Uni. dos i.ínicos países do mundo que ainda
- --- presário.- Acho que está na- hàrâ. de o BraSil dar um tiasta · financia ServiçoS..
às falcatruas- e nós, aqui, no Senado e nesta 'Comissãd:
·.-,0 sR: MÁRIO CÜVAS_- Mas coisa nenhuma.
Onde estão os 2 bilhões de dólares de exportação para
a Polónia? Foram pagos? Onde estão os400 milhões de dólares
O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador, se formos
de lease-back que 0 Banco do Brasil financioU para a Mendes. fazer bens de capital e bens de serviço, deveríamo_s unir as
duas numa só e colo_çar pelo menos dois por um: duas de
Júnior? Vão _ser pagos? Aàitde iriam os 359" milhões para
o Irã?
·
·- bens de capital para uma de bens de serviço.
o ~R: MÁRIO cov,;.s
de comerciO extenor.

i7 Lease-backq~<? é operJça~,'

'o SR.: MARIO COVAS~ Isso é regra de conveniência,.
.. -.,. não é críticil ao processo. O Senador diz que isso deve ser
•restritõ=a-úhí VOlume total não mai_Qrdo que 5Q% do saldo
O SR. GILBERTO MIRANDA - Não, é,, mas o que
comercial, ou tantos por cento. Isso são Iiniites que se-estabelecem.
acontece? O Banco do Brasil vai receber da Mendes Júriior?
A Mendes_ J.únior- eStá erii Uma situação difíql...~ A Andrade
O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas.temos que gerar
Gutierrez, se analisarmos os balanços, tambéín:· A sugestão
do Senador Ronan Tito, para mim, é mUitO boa: Vamos criar
empregos no País. Não podemos, para manter essa _balança
um exinbank brasileiro e parar de privHégiar·al)ligos; v~mÇis, _ cambial, com o déficit que o Tes·ouro tem, tomar dinheiro
parar de fazer como 0 ex-MiniStro Haddad, que no período, a 20% e financiar' a 8, a 7, a 6%. Quem"'pága esses 12%
da sua gestão, eni dois meSes~-deu para uma construtora mineide difereriça? É a 'popUlação. ra 359 milhões de dólares. Pi>.ritquê'? vai éxpoHâftitã6-ae:Óbra
SR.
MÁRIO
C.
OVAS
_
0
emprego
que
se
cria com
0
· '··
·
de onde? Absolutamente nenhuma.
~
, 'F
isso ...
O SR. MARIO COVAS - Senador, contrate mão-deO SR. GILBERTO MIRANDA - Será que se cria,
obra. Não se exporta, meramente, mão-de-obra, em um conSenador
trato de serviço. Nesse fi.I;ancia~ento coitstestJVf?, por exem. O SR. MÁRIO_CQY AS -Não é sempre que a gente
plo, para o Peru, o finanCiamento é de 130 milhões de dólares.
pode confundir o finãilcéiro-com·o económicO: ·
- ..
Digo isto porque nos foí entregUe aqüi,--no j>lei:t)áiio.
•.q
..__9 SR. GILBERTO MIRANDA- Absolutamente?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Claro, c
O SR. MÁRIO COVAS --Não, é isso mesmo! Você
O SR. MÁRIO covAS - No finan2iamerito de -i30
milhões de dólares, apenas - quero crer qug :o número é - faz financiamento fiilanciado-, porque se você chega lá fora
com um financiamento ·em condições inferiores ao qué qualeste.- 42 milhões de dólares são de operações feitas lá fora.
-

-
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quer outro país oferece, adeus exportação, seja ela de bens,

seja ela de _serviços, seja ela o que for!
Veja o programa. Não há nada contra o program-a como
concepção. O que se pode fazer é isso que o Senador acabou
de fazer: balizá Rio dentro de limites convenientes._ Então eu
digo: O Banco do Brasil tem autonomia para- resolver diretarnente até _5 milhões de dólares. O máximo qu·e eu posso
oferecer para cada empresa é tanto do totaL Isso, sim. Agora,
eu não conheço, na minha vida de engenheiro_. o_bra_pública
oferecida por empresa estrangeira num país que não trouxesse
financiamento junto, -por-que é com isso que se ganha a obra.
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O SR. MÁRIO COVAS- DenunciOu o :fãto, pelo que
tudo indica. Q~e~ denunci9u?
O SR. GILBERTO MIRANDA- O Sr. Maciel.
O SR. MÁRIO COVAS - Foi Olé quem ~denunciou?
Foi o Mac_iel quem ~enun~iou?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Pelo menos a imprensa fala, e o Ministro Eliseu deixou de certa forma claro em
~
plenário.

O SR. MÁRIO COVAS -Denunciou o quê?
O SR. GILBERTO MIRANDA__:: Dizendo que se tinha
forçado o financiamento para O Peru, e apressado a aprovação
do mesmo, em que era Secretário Executivo?
·
O ·sR. MÁRIO COVAS -Essa operação não foi aprovada apenas para uma empresa, foi pedida por três empresas
O SR. MÁRIO COVAS- Eles não têm o l?roex, eles
e as que participaram, na concorrência, levã.ram a garantia.
têm um banco, que funciona.
N!!o -~_tou discutindo as relações. Se houve alguém que declaO SR. GILBERTO MIRANDA- Vamosáiaro-banço.
rou claramente que o Ministro, pesando aquelas suspeitas,
não podia permanecer, fui eu. Mas a operação em si é até
O SR. MÁRIO COVAS - Aqui obancó rião funcio·
discutível,
se-O Que se diz dela vale. -- -- naria. O banco vai funcionar exatamcnte com créditO sU.bsi_.
diado, como funciona o Proex.
O SR. RO~AN TITO- Se ela vier aqui, eu voto nela?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas vamos criar o
O SR. MÁRIO CÕVAS - Ela quem?
banco.
.. O SR. RONAN TITO -Se aquela operação para finan'
O SR. MÁRIO COVAS"- O banco privado não vàl
ciar a Odel?recht, declarei da tribUna, não tem nenhuma ligaentrar nisso.
- ~ -- ·ç~O,-iião Conheço diretor ... _
O SR. RONAN TITO- Senador Mário Covas, até agora
O SR. MÁRIO COVAS - Mas aquela operação não
concordei intCirame-nte cbm tOdos os- argumentos de V. Ex•
financiou ~ó a Odebre.cht, firianCiou a Andrade Gutierrez.
A exportação de serviço sempre embute !Dão-de-obra interna,
O SR. RONANTITO -A Andrade butierrezsé éanditecnologias, projetas c urna série de interesses dos países.
Então, sou francameiüé fã.voiáVel a analisar todas 3s ·opera-· • âatou e perdeu a concorrência.
çóes de exportação de serviço. Mas dizer que o Proex faz
O SR: !.{ÁRIO ÇovAS - Mas é:9m agar;mtia d,e .que
tudo o que o Eximbank faz, isso não é verdade. Temos agre- _teria"fir,.a~iiCinientQ ~~ -gâithasse.
gado ao Proex, para examinar a conveniência ou nâO, o corríi~
OBR. RONAN TJTO- Evidente. Então ganhou a Odetê, que tem três ministros.

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Mário Covas. V. Ex~ imagina se os Estados _Unidos_, o Japão, a Alemanha, a França, tivessem o Proex -composto de secretários e
·de ministros, reunidos toda semana para 'analisar.

brecht.

O SR. MÁRIO COVAS - Mas o banco não vai ter
urna diretoria? É a mesma coisa.
-

0 SR: MÁRÍCfêúVAS sOUbe páf ·oútrá. JontC:'. ~ ·

JssÓ· ,está escrito, eu não
· --·
-

O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas riünistro não
· ô' SR. RONAN TITO -Mas ganhou a Oclebrecht, e,
os neg6ciOS'"do Brasil Com o Peru·, no -meu entendimento,
tem tempo para isso, Senador Mário Covas: Ministro vai ficar
têm que ser...
--analisando financiamento de exportação para empresa, para
indústria?
0 SR. MÁRIO ~Çgv AS - H~ muitos problemas nesse
estejam "al.
--- ·
O SR. MARIO COVAS - \CEx• sabe qüein compõe . país, não - creio que oS 'ínaiores
•t:•
o Comitê de Financiamento à EXportação?
. O SR. BENI VERAS -Sr. Presiâente, uma questão
O SR. RONAN TITO - O Ministro da Industria, do
de 9.rd_e_J)l.
~! ,
Comércio -e do Turismo; o Ministro da Fazenda.
~- ~OS~. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palaO SR. MÁRIO COVAS-- Não, é o représentante elo
vra ao Senador Beni V eras.
Ministro ·da Indústria, do Comércio e do TUrismo.
· ··
~ O SR. BENI VE,ik,\s- Queria cju~ ~e saísse do impasse,
porqUe a discussão não está conduzindo ao esclarecimento
O SR. GILBERTO MIRANDA_;_ O representante não
é o ministro, é por Isso que deu problema como no caso
da questão. Sugeri que se pe-disse ao Relator um contato
do Peru.
com o Ministro da FaZenda e marcasse, talvez para amanhã, ·
·
uma nova reunião.
O SR. MÁRIO COVAS- Mas se é ~o ministro, não
O
SR.
RELA
TbR
(Espeiidião Amin) - Ela está no
deve ser, porque tem o que fazer; se é um representante,
Exterior. A pessoa dç.Signada pelo Ministério da Fazenda,
dá no que deu. como o caso do Peru. V. Ex' pode me dizer
o Dr. Paulo França, parece que está mantida. A informação
o que deu no caso do Peru.
que tenho é essa, irias não pôde vir, porque está em outro
O SR. 'GILBERTO MIRANDA -No caso do Peru,
compromisso. Mas vou .conversar com ele.
o Secretário do Ministro Andrade Vieira denunciou -o fato
_O SR. BENI VJ;::RA~ - E talvez convocasse a reunião
à imprensa, como tudo indica~
pai:'a arilarthã.
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O SR. RONAN TITO -Já ãprbvei, ·enf pleifário, a
vinda do Ministro Fernando Henrique Cardoso para a próxima
terça-feira.

que foi decidido pelo Plenário da Comissão -.·a Comissão
não deverá e nem poderá tomar nenhuma atitude. Isso não
impede, no ent~nto, que o Senador Esperidião Amin tome
todaS as atitudes; apenas qualquer decisão desta COriliSsão,
O SR. BENl VERAS--:- É mui(o~tempo.
no m~u entendimento, está pendente, neste momento, a partir
O SR. RONAN TITO- Também acho. Mas o Senador - da vinda a esta Casa do Ministro Fernando Henrique Cardoso.
Mário Covas não acha
A menos que se convoque uma reunião extraordinária e a
ma"iotia da ComissãO" cancele a decisão que tomou no início
O SR. MÁRIO COVAS -Como não acha? A minha
dessa convm:açã-o;
intervenção objetivou exatamente dizer isto: O que é para
nosso conhecimento não pode ser sacrifica_do_. _A velocidade
J) SR"_PRESIDENTE (João Rocha) ..,.. Concordamos
das audiêncía~f pode. O que eu Sugeri foT-exatamente isso.
com V. Ex• .-·-o que houve foi uma cOlocaçãO do RelatOr no
Eu nào pretendo .... como eu ... para estar- perfeitafficnte esclasentido de que iria procurar i.Jftl-rtfembro da área e_conómica
recído, não vejo por que esperar uma semana para ouvir
e financeira do Governo-;- índusive inteirar ao MiníSti"o da
uma coisa que poss-o--c,-u-viramanhã. Não sUstentei ·tsso não.
Fazenda acerca das inlormações que preciso, da importância
Isso não _elimioª a necessidade de_ ç~nhecer e ncfii tmpede
de agilização desse projeto de resolução, mas sem invalidar
V. EX" de conhecer.
a vinda do Ministr_o aqui, nó dia I" de junho, próxima terçafeira.
- - O SR. BENI VERAS- Mas a visita do Ministro aqui,
Senador.. .
_ O..SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, nós é que
O SR. RONAN. TITO -Já foi aprova-da no momento
convidamos o Sr. Ministro para vir aqui no dia 1~. Ei:J.tão,
que tínhamos quorum, mas não tç_mos boje quorum-_para deciM · se ele- tOma-r a iniciativa de vir antes, estará intorrenclo no
dir o contrato.
mesmo e_rio em que o ouüó Ministro incorreu. -

O SR. RONAN TITO~ Não entendo que S. Ex• tenha
O SR. PRESIDENTE (João Roch~) ~--Mas_ é também
para discutir o ... esse projeto de lei "de concessões. A_ iDforM
incõrrido ênú::tr'õ-_- Apenas-"estávamós, Como V. Ex~- sempre
cioso da exatidão dos con_ceitos q~e emite_-, querendo· corrimação que nós temos é que o Ministro só chega na quinta-feira,
não é Senador Beni V eras?
gir: não foi uma convocação do Senado, mas um ofúecimentõ
O Senador Esperidião_ Amin podCria tenta-r -Qbter__inforM__ do Ministro, um -acordo.
mações, se é possível...
.
..
O SR. MÁRIO COVAS- Não foi um acordo: Ninguém
O Senador disse que vai ter:ttar coniatq na ár"eªdO_Mlni~M
teria falado no assunto se· um Senador não tivesse tomado
tério ·para a'"gilizar o· in.áximo de informaçõeS, cotrió a·pedido
fnicia_t_iva de apresentar o requerimento.
de ambos, atendemos mais uma infõr"mação -do gerente da
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Sr. Presidente,
área internacional do Banco do BraSil. Mas a nqssa preocuM
peço a palavra pela ordem
pação é que agil1zc__sem atropelar. Antes de ouvir sQbre as
O .SR.. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a palavra
medidas, podemos ouvir sobre a área de igtportação e cxporM
o Sr. Relator, Senador Esperidíáo Amin.
tação, empresas que estão envolvidas_ e interessam-se pelo
financiamento, e vamos·transmiür para o Senador toda ess<_t
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Sr. Presidente,
documentação que acabamos de reçeber do Banco do Brasil,
creio que posso oferecer duas ,.informações objetivas. Acho
encaminhando, hoje ainda, a todos os_Merob_ros da Comissão.
qUe a reunião foi" proveitOsa sOb todos os aspectos.
A Comissão vai agilizar, como é o pensamentQ_da maioria
Primeiro, quando V. Ex• me deferiu essa responsabiM
-ela não quer atropelar-, para obter uma resolução definiM
lidade, nem eu, nem V. Ex• sabíamos a sua dimensão. Hoje,
tiva e que, realmente, analise o interesse maior do nosso
estou convencido de que esse assunto, embora. tenha várias
País, como citaram o Senador Mário Covas e o- Seria"dor Ronan
nuances;- tem uma pedra fundamental: rapidez. Estou, como
Tito -e todos nós queremos isso;
~
·"
já disse, convenc::ido disso. P:r::eteodo conduzir o relatório dessa
forma. Rapidez não quer dizer superficialidade. Pois bem;
O SR._ RONAN_TIIO_- Mas não podemos, Sr. Presiaí vem uma questão de confiar ou não n_o Relator no sentido
dente, cancelar decisão da Comissão. Nós estamoS cancelande que ele aprofunde, não para trazer a matéria que deve
do, na medida em que aprovamos pela ~aio~ía qhe, na terçaser aprovada, mas sim aquela que deve ser __discutida, como
feira próxima, viria aqui o Ministro Fernando Henrique Carfoi hoje, inclusive, com observações muito proveitosas. Agora,
doso para prestar esclarecimentos sObre ,esse assunto~- e agora
estou absolutamente co.nvencido de que, desde o começo,
já estamos querendo decidir antes da vinda. Não temos quoV. Ex• me autorizou com muito bom-senso, a usar _o nome
rum para_ cancelar.
- da Comissão de Assuntos Económicos- e isso foi autorizado
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
- no sentido de ã.gilizar -quãlquer Conhito com· o Governo,
não cancelou, porque, além do assunto PROEX, varilos ver
com eritidades de classe, etc. Tendo recebido essa autoriZªção,
o problema da rolagem da dívida de Estados e Municípios
foi assim que procurei o Ministério da Fazenda, na semana
e da Lei de Concessões e Permissões. _Não podemos proibir
passada: e foi assim que o Ministérío da Indústria_e Comércio,
o Relator de entrar em contato _com__~_ área econômicoMfipelã. sua assessOria, está me ajudando, mantendo os contatos
nanceira do Çioverno. Não vamos canceJár ~-~- c~~çordo-_com -possíveis. O único embaraço que houve foi" O da impossi-· ·
V. Ex~ de que foi aprovado, de que não houve essa preocuM
bilidade da Vinda, hoje, do representante do Ministério da
pação.
~- ·
Fazenda, que é o mesmo que havia Sido designado na gestão
Eliseu Resende.
O SR. RONAN TITO -Não posso falar em nome do
O que quero aqui Corriunicar à.Comissão e a V. Ex;
meu partido ~ não sou líder -. mas entendo que antes da
é que, como Relator, vou procurar agir com rapidez e objetivivinda do Ministro Fernando Henrique Cardoso, aqui -dado

a
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discorra sobre o assunto. Encerrada a exposição, o Senhor
Presidente franqueia a palavra aos Senhores Senadores que
queiram interpelar o Serihor MíOistro. Participam os Senaresolução que poderei defender em gênero, número e grau,
dores Ronan Tito, Gerson Camata, Gílberto Miranda, Mário
tomarei a liberdade de procurar V. Ex~, a ftfu-- de cOnvocar
Covas e Eduardo Suplicy. Não havendo mais oradores inscriuma reunião extra-ordinária.
Para terminar, quero fazer um comentáríO- de natureza tos, o Selihor Presidente passa a pãlã.vra ao Senhor -Ministro
política. O meu objetivo de rapidez é em função dos trans- José Eduardo Vieira, para que teça suas considerações finais
tornos que, pelo que percebo, estão surgindo para o País.- sobre a matéria. Feito- ísto, o Senhor Presidente agradece
a presença do Senhor Ministro passando, a seguir, a palavra
Se quisesse fazer o papel de oposição, ia -pCdir para fazer
auditoria em cada processo, em cada contrato aprovado e aos Senhores Senadores Ronan Tito e Bello Parga, que a
sol~citaram para sugestões e esclarecimentos. Dando prossenão realizado;· quem gestionou cm favor do Projeto do Irã.
guimento aos trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao SenaEssas seriam maneiras de paralisar o processo, paralisaria
dor Esperidião Amin que proceda à leitura do seu -parecer,
mesmo~ É a coisa mais fácil que há, e garanto que daria
favor~vel nos termos do PRS qu~ apresenta à MSF n~ 186/93,
uma grande tribuna. Contudo, não é disso que o País precisa.
_ "do. S~_~hor Pr~siden_te da ~epública encªminhando ao Presidente do Senado Federal Exposição de Motivos n 9 161/93,
O SR. MÁRIO COVAS- Tem toda razão."
do Senhor Ministro da Fazenda, sobre fixação de critérios
O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Esperidião
Amin, no seu· -relatório, V, Ex~ diz que esse programa de e normas disdplínadoras das operações a que se refere a Lei
n' 8.187, de 1'-6-93)". Terminada a leitura do parecer, o Se4 bilhões de dólares já gerou 2 bilhões de dólaresde prejuízo.
nhor Presidente dá início aos debates. Usam da palavra para
Ou seja, é inadimplente. A Polônia está inadiiÚplente. Quandiscutir, os Senhores Senadores Eduardo Suplicy, Gilberto
do vamos receber da Polônia? E não podemos reclamar.
Miranda, Luiz Alberto e Esperidião Amin. Não havendo mais
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)::.:... No. Governo
quem queira -discutir, o Senhor Presidente comunica que a
anterior, contra o meu voto, foi aprovã:do.
MSF n~ 186/93 continuará em pauta para ser discutida e votada.
nap~6xima terça-feira. Nada mais havendo a tratar, S_ua ExceO SR. GILBERTO MIRANDA -Mas, indago de V.
lência declara encerrada a reunião, às quatorze horas e dez
Ex~: vale a pena gerar empregos, subsidiando esse dinheiro
que não será pago? Por iss<>; entendo que-isso deve ser ãnali- _ nutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente
At.a que, lida_e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi~
sado mais seriamente
- dente. -Senador João Rocha.
O SR. MÁRIO COVAS- É bom V. Ex'niío ctefender
ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO
essa tese, que é a tese da Zona Franca de Manaus_, qual
seja, a tese de se fornecer dinheiro subsidiado ...
ANEXO A ATA DA"llfl REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZAO SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Fica mantida
DA EM 27 DE MAIO DE1993, As ONZEHORAS
a reunião ordinária da próxima terça-feira, coni a ressalva
E TRINTA MINUTOS, QUE SE PUBLICA DEVIde que poderá ser ou não convocada reunião extraordinária.
DAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PREAgradeço a presença de todos.
SWENTE, SENADOR JOAO ROCHA. .
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Srs. Senadores,
está aberta a reunião de_ hoje. Pedimos ao Senador Jonas
10~ Reunião, realizada em 27 de maio de 1993
Pinheiro que, juntamente com o Senãdor Elcio Alvares, traga
As doze horas e quarenta e cinco minutos do ·dia· vinte até esse recinto o Senador Eduardo Vieira, Ministro da Indúse sete de maio de mil novecentos e noventa e três, na sala
tria e Comércio.
de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa sob
Srs. Senadores, antes da discussão do item II da pauta?
a Presidência do Senador João Rocha, com a presença' dos
que trata da mensagem do Sr. Presidente da República, pedinSenhores Senadores Gerson Camata, José Richa, Cid Sabóia
do ao Senado Federal, através da ExpOsição de Motivos n~
de .carval~o, BeiJo Par~a •. Affo~s?_Camargo, Henrique Al161193, que discipline os criféiíos e normas das operações
met?a, Lutz Alberto O~v~Ira, Gilberto Miranda., Esperidião
a que se refere a Lei n~ 8.187, de 1" de junho de 1991, que
Anun, Ronan Tito·, Ney Maranhão, Jonas Pinheiro, Mário
tem como relator_ o Senador Esperidião Amin e, como sub~f
Covas, Pedro Simon, Eduardo Suplicy, Valmir Canipelo e
dio~ o relatório que será colocado em discussão.
Irapuan Costa Júnior, reúne-se a ComiSsão de -Assuntos EcoO Senador José Eduardo Vieira, Ministro da Indústria
nómicos. Deixam de comparecer os Senhores Senadores Garie Comércio, terá o prazo de até 30 minutos para expOr as
baldi Alves Filho, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, César Dias,
suas considerações sobre esse projeto de resolução, que logo
Mansueto de Lavor, Aluízio Bezerra, Onofre Quinan, Carlos
estaremos-discutindo e colocando em votação.
Patrocínio, Raimundo Lira, Dario Pereira, Beni V eras, MagCom a palavra o Senador e Ministro José Eduardo Vieira.
no Bacelar, Albano Franco, Moisés Abrão e Meira Filho.
O
SR. RONAN TITO -Sr. PreSidente, indago de V.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
Ex~ se ~eria poss~vel distribuir as cópias do último projeto.
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anteri<?:, que ~ dada p-or a~rovada, e a seguir coptupica que
OOSR. PRESIDENTE (João Rocha)- As cópias já estão
a reumao destina-se à exposição do Senhor MiniStro da Indússendo distribuídas em sua redação- final.
tria e Comércio, José Eduardo Andrade Vieira sobre o "ProO SR. RONAN TITO- Obrigado, Sr. Presidente.
grama de Financiamento de ExportaçõeS,., te:Oa da MSF n~
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Com a permissão·
186/93A, que será apreciada em seguida. Prosseguindo, Sua
dos_Srs. Senadores, eu havia preparado um comentário sobre
Excelencta confere a palavra ao Senhor Ministro, para que
dadc. Não quero dizer que vou esgotar o assunto. Se conseguir

elementos que me convençam de que tenho um projeto de

e
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os_ Objetivos, as funções do PROEX. Mas entendo que isso
já foi discutido, e, dado o adiantado da hora, ao invés de
tomar os trinta minutos que ·gentilmente o Presidente nos
colo_ca à disposição, eu deixaria de tecer ess_es com6iltários
de ordem geral sobre -O PRO EX para comentar- especifica~
mente dois pontos do projeto de resolução, que entendo mere~
ceriam uma reflexão por parte de V. Ex~, sobre a conveniência
de adotar o que está posto ou, even'tualmente, introduzir uma
pequena mudança. Nesse caso, talvez em cinco minutos resolvamos a questão.
Propomos seja alterada a redação do art. 5<:>, _em que
o projeto de resolução propõe:
"O Poder Executivo, através do Banco do B1:aSil,

atuará como órgão executor das operações de financiamento de que trata o artigo terceiro desta Resolução.,.
Sugerimos seja mudado para:
"O Poder Executivo, através de agente finaliteíro
federal. atuará como órgão ... "
Dessa forma, haveria maior flexibilidade quanto aos projetas de tecnicidade mais amPla e de longa maturação, em
que o agente financeiro poderia ser o BNDES, que é mais
afinado com a política industrial, com a p611fíCã de priorização
de certos setores etc~
Entendo que dei~ar nominado o agente cria e$sa inflexibilidade.
O SR. RONAN TITO- Eu gostaria que V. Ex• repetisse
a sua apreensão quanto ao art. s~
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA - Sugiro que, ao
invés d_e o agente financeiro ser o Banco --do Brasil, que o
agente financeiro seja a entidade financeira federal. Pode ser
·
o BNDES, o Banco dQNordeste, eventualmente.
O SR. RONAN TITO-Como centralizar-se-ia o controle? Sou a favor_ de que Se abra o l_e_que, mas. receio não se
ter um controle centralizado das ... ~
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que, segundo o entendjmento do Pr~sidente da._Répública
e também nosso, ofendia a Constituíção. O meu receio é
que, ao se querer jogar a água Suja, jogue-se também o bebê
fora. V. Ex• sabe muito bem que_ os contratos bilaterais, os
contratos de. exportação têm uma rigidez muito grande e,
por outro lado, o importador quase sempre exige, principalmente, qualidade, preço e pontualidade. A minha apreensão
é quanto a possibilidade de, com essas mudanças, vir-se a
acabar com a pontualidade, porque, neste momento, o Brasil
não tem como realizar exportação financiada. Por outro lado,
temos-fínanciamento de exportação de serviços, que já foram
aprovados, mas que também estão parados.
Portanto, eu gostaria que V. Ex~. com a acuidade de
político e empresário, percebesse essa ini-portârida não só
de urna certa celeridade, mas de uma centralização do controle
das exportações. Por isso eu havia proposto- qUe ·s_e criãsse
o Eximbap.k, o nosso banco de e_xportação. Não criando um
prédio enorme, com 200 pessoas. mas concedenç]o aos funcionários que já estão cuidando disso o status de Eximbank.
Era isso que eu estava pensando.
V. E~. porém, alerta para um processo que-acho interessante para uma etapa. Creio set inevitável riós --rugirni.os do
Eximbank, porque, se o fosse, o Japão teria evitado, assimcomo os_ Estados Unidqs, a França._ a Itália. Entendo como
uma contingência normal do aumento das exportações que
se tenha um organismo centr_al de finãnciamentO de exportações.
-N,ão vejo inconveniente, a _não,~t-_se_ ~e_ prever. nessa
resolução mesmo, UII]. ~lemento collt_roalclor - f! isso pode
-ser feitó por computador, segundo a segurldo.

. _ O SR. JOSÉ EDUARDO VIEI.RA- Sobre o controle
não vejo problema, porque- arribas as instituições têm. toçla
a estrutura necessária para mantê-lo.
O SR. RONAN TITO - Ainda agrada-me a -idéia de
~e ier, por exemplo~ o BNDES cuidando de exportações de
O SR. JOSÉ EDUARDO VIElRA- A idéia do nosso _. longo praio. Para se exportar um navio, exportar serviços,
Ministério é de que- as operações de financiamento de bens
tem que se falar em dez anos.
de capital fiquem a ca_rgo _do Banco do Brasil e as outr~s,
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- O Fundo da Marido BNDES. Todt;~,v_ia, iSso ainda depende de um entendimento
nha Mercante já está a cargo-do BNDES. -- nosso com o Ministério da- Fazenda e, devido à mudança
do titular. esse acordo não foi possível.
O.SR-RONAN TITO- Agrada-me a idéia, mas gostariã
Ao se deixar em aberto _que o rcpassador seja um agente
de _repensá-la.
- - financeiro dã: Uniãõ, ó Ministro pode aman_h_ã, através de
Muito obrigado a V. Ex•
uma portaria, definir se é de total responsabilidade do Banço _
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Contin.ua com
do Brasil ou se será repartida com o BNDES, que possui
a palavra o Sr. Ministro José EQ.uardo Vieir~a·,_
uma estrutura mais adequada para a análise desses projetas
mais- sofisticados e de longa maturação. O Bane~ do Brasil~
O.SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- O segundo ponto
por sua vez, é mais afinado com as operações de curtO piazO,
é.com relação ao art. 13, através do qual o Poder ExecútiVõ
pr6prias das exportações de bens de capital.
estabelecerá as condições para a concessão de estímulos à
exportação de bens e serviços nacionais de que_ trata esta
O SR. RONAN TITO- Vou dizer da minhaapreensão
resolução e expedirá as instruções que se fizerem necesSáriàsa V. Ex• e à Comissão;se o Sr. Presidente n:~:e penílitir.
à sua execUção.
,
O SR. PRESIDENTE (João R.ocha) -::::. y_. Ex• tem a
Creio cjue as condições já estão definidas na r_esolução.
palavra.
O que fica fora aqui é muito poUco·: Então, comportaria uma
O SR. RONAN TITO- Em primeiro lugar, quanto _adequação, porque as condições já éstão estabelecidas.
à questão da centralização; segundo, a forma como seria feita
O SR. RONAN TITO ,.,-Mas aquifala-se em estímulOs.
essa transposição. Já temos uma dotação o:tÇa_~entada, sendo
e a portaria refere-se a finandaffientos.
-~ que parte passaria para o BNDES e as ou_tm._ para o Banco
O SR. JOSÉ EDUARDO.VIEIRA- Mas o estímulo
do Brasil.
é justamente a taxa de juros subsidiada e os prazos, que a
Esto_u muito assustado com essa mensagem do Presidente
resolução regula.
~República, Sr. MiniStro, porque tínhamos uma legislação-
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O SR. RONAN~TITO--- PÕciem -oé0ife~ outros-estímulos.
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O SR. GERSON"CAMÁTA- Sr. Pre,-idente e Sr. Ministro, inscrevi-me aqui, -maS O aSsunto do meu comentário
não-e ·propnamente o que está em debate. De moCfo que
eu me colocaria para o final, porque, na verdade, desejo
cumprimentar o Sr. Ministro pela atuaçã,o que· V. Ex~ vem
tendo no episódio da recolocação, no metcaPo internacional,
__
do café brasileiro.
Trata-se de uma atuaÇaO píoneirã":-P_eia primeir3 vez,
um ministro assume _o problema c-omo sendo do Governo
brasileiro. Mais tarde, por conseguinte, eu~gostaria de ouvir
do Sr. Ministro_ alguns comentários sob_r_e essa viagem que
S. Ex~- fez à Colômbia. Só a viagem fez o mercado do café
subir 10%. Se S. Ex~ for à Colômbia toda Semana, até O
final do ano o café volta a ter o preço que tinha há alguns
anos. Mais tarde comentarei o assunto.

recursos- à disposição de um Eximbank ou de um órgão específico para financiar a expártação. O que eles fazem? Eles dão_
um segúio· de crédito: o Governo destina, no seu orçamento,
dois bilhões de dólares para exportação, como forma de seguro, que poderá ser usado ou não. Aqueles que se interessam
em tomar dinheiro para participar de concorrências internacionais fazem uni consórcio de bancos, quer naciOnais, quermistos em nacionais e internacionais. Esse consórcio de bancos, do qual poderia fazer parte o Banco do Brasil, o BNDES,
os bancos privados, os bancos estaduais, qualquer tipo de
banco, teria a possibilidade de, por meio dos bancoS" federais,
dar uma parte de incentivo, ou uma_ ~axa um pouco menor,
pá:ra que o pacote fosSe mais atrativÕ. Então, aquele tomador
de recursos iria a um pool de bancos, arrumaria um pacote
e ofereceria o financiamento. Com isso, O IRB se ittializaria,
modernizar-se-ia, e ofereceria um seguro -desse çrédito que
os bancos estão oferecendo. Por sua vez, os bancos_que estão
_fo_rnecencto o.financiamento exigiriam as garantiaS d~quele
país que estivesse tomalldo o financiamento.
__ N_o ç.aso çle Capanga, eles estão pagando com o petróleo,
s6 interromperam durante o período em que esteve mais grave
o pro_QleJ71a de guerra interna.
Então, o Itamaraty entende hoje que, ao invés de o Go-.
verno colocar à disposição recursos, quer pelo BNDES, quer
pelo Banco do Brasil, o empresariado deve formar um consórcio de __ bancos e oferecer um fin~mCiam~nto. __ Não existe, a
não ser e-ri:f casoS- muito excepcionaiS, (inanciaffiento de serviçós a taxas de 5%, 6% ou o que for. É preço de mercado._
como a:~;" miilhas iriformaçóes s-ão muito poucas, porque
só-aS-Cõlhi n,o dia de hoje, creio ser de muita valia o embaixador
respOnsável por essa divisão vir a esta Comissão e demonstrar
o que há de mais moderno operando nos países dç_ P~imeifó
~u~~o e conseqü~ntemente, seguido por todos _os_ demais.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo a palavra ao Senador Gílberto Miranda.

O SR. RONAN TITO- Eu gostaria ae fazer unia observação.

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA _:_~FalÍa Justamente
a verba orçamentária. que será aprovada pelo Congresso,
ou seja, o quanto se destinará a essas op_erações. Destinada
a verba, essas operações terão que Seguir os -ditaines dessa
resolução. Talvez possa surgir algo que não estejã previsto
na resolução, embora, de maneira geral, esteja tudO aqui.
O SR. PRES!D ENTE (João Rocha) _: Mlnistro José
Eduardo Vieira, V. Ex• tem mais alguma consideração sobre
o assunto?
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA:_ Se ri.;,. essas duas.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _:_Os Srs. Senador~s
desejam fazer alguma pergunta'?
Por _ord_5:m de_ inscrição, está com a palavra o Senador
Gerson Camata.
-

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presid~nte, Srs.
Senadores e Ministro José Eduardo VIeira, tive a oportunidade de conversar com o pessoal-que dirige a DiVisáo de
Operações e Promoção Comercial do Itamaraty. Queria pedir
ao nosso Presidente que convocasse o Subsecretário de ASsuntos Económicos e Integração de_ Comércio Exterior para que
viesse a esta Comissão, pois o esclarecimento que !Ue passaram
sobre o funcionamento do mercado internacional é muito importante. Parece-me ser completamente diferente daquilo que
estamos discutindo e estamos vendo. Inclusive, Secretários
que trabalharam com o Embaixador Paulo Tarso Flecha de
Lima, até há pouco tempo, deram uma visão que S. Er tem
a respeito do financiamento, COmo foi negOciadO O capangae como foram negociadas outros grandes financiamentOs ·para
o exterior.
A visão atual do Itamaraty e das pessoas que atuartfriessã
área é que, na década de 70 até parte da de 80, o Brasil
apoiou muito a expOrtação de bens e serviços, de _bens de
capitaf e quase todo tipo de expOrtação. Mas, naquela época,
o Brasil estava crescen9o, estava capitalizado. A situação hoje
é outra. E, como todos aqui sabem, no nrundo moderno,
a economia anda muito mais rápido do que imaginamos, porque, enquanto dormirilos, os mercados operam dia e noite. _
Então, hoje, a nova visao~do Itamaraty desse fator é
de que, na modernidade, a França, a Inglaterra, a Holanda,
a Alemanha e o Japão não concedem mais fin-ã.ilcÍamento
diret_o, ou seja, o Tesouro não desembolsa e não coloca es~es

O SR. GILBERTO MIRANDA Ronan TitO.
-- -- - --

Pois não, Senador

0 SR. RONAN TITO- Nesses países de mercado livre,
normalmente _são praticadas taxas que seguem a prime rate,
que, agora, está em torno de 6% ou 7%. Aqui, o Governo
brasileiro capta 18%, 19,6%. Com as taxas que_ praticamos
aqui dentro neste momento, inviabilizaríamos inicialmente
qualquer financiamento de exportação. Sem dúvida alguma,
é uma evolução. Mas nós só teremos condições de _chegar
lá quando estivermos praticando internamente as taxas internacionais, desses países que são desenvolvidos e capitalizados.
Lá fora, pode-se fazer um pool de bancos e emprestar
dinheiro a 6%, 7%, dependendo das garantias. Aqui, se fizermos um pool de bancos, com todos os atrativos,_ não vamos
conseguir financiamento abaixo de 25_% ao ·ano. Isso inviabiliza qualquer finãnciamento de qualquer exportação.
Essa é a observação que eu gostaria de fazer.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Por isso, Senàdor
Ronan Tito, o Brasil teve a década de 70 crescendo a 7%.
ao ano: O Brasil teve condições de adotar esse tipo de prática,
naquela época, a taxas inferiores, pois possuía urna pOupança,
esta_va crescendo.
No entanto, e·ntendo que os nossos exportadores tê~
que se acostu-I11.ar com práticas internacionais. Se os bancos
brasileiros não têm condições, porque captam uma taxa muito
alta, eles têm que efetivamente se juntar a esses bancos do
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exterior que estão no Brasil e formar um consórcio. Ou seja,
precisam ser mais competitiVos. o-país· não manterá por muito
tempo, com a taxa de crescimento negativa que se apresenta
hoje, os subsídios para exportação. É preciso pensar na iildllstria exportadora. V.- Ex•, como banqueiro, com uma equipe
competente, sabe que os funcionários de catrelta,-que atuam
há dez, vinte anos nesse seta r, seriam muito mais ágeis, e
o Tesouro não desembolsaria, num primeiro momento, esses
recursos._O Tesouro garantifi."a, em últimã:l.iiStânCia; sé _o segu-

ro a ser executado não viesse a cobr~r o exportador.
Era só essa a minha contribuição.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
da Mesa entende como muito importaOte a sugeSfãO do Senã.dor Gilberto Miranda e fará o convite ao diretor da área
internacional do Itam3.raty~-Para tratãr-de-asSU.ilfóSID.ais amplos sobre importação e exportação. Mas, como estamOs -tratando de assunto específico - discussão do relatório fiõ.3l
sobre as condições de aprovação de recursos do Tesouro para
·o PROEX. -,pediria a compreensão de V. Exf!-'1 no sentido
de se aterem. neste momento. ao filll_ a·-que foi tonvó"cado
o Ministro José Eduardo Vieifa.
Perguntamos ao no_sso_cQn,vidado, !yJiniStrcDOsiTduardÕ
Vieira, se pretende fazer mais alguns esclai-ecimentOS: sobre
o assunto que está em pauta.
O SR. JOSÉ EDUAP,DO VIEIRA- As noss~s observações eram a_ respeito desses_ dois _artigos, que compete ao
Poder Executivo quantificar esses valores e talvez o Ministério
da Fazenda, junto com o Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo, fazendo a lista dos produtos que mereCeriam
esses incentivos. Quer dizer, ao invés do Po4er Executivo
estabelecer as condições, cÕmo elã.s- já eStão -=estitbele:cidas,
faria uma lista, na área industrial, dos produtos merecedores
desses benefícios, e a quantifitàçãO orçamentária para atender
a essa demanda.
Aproveito para, rapidamente, dar um esclarecimento ao
Senador Gilberto Miranda que, nessa parte do seguro, o nosso
Ministério está promovendo estudos, jã adiantados, e temos
o IRB, que é um instituto de economia mista -::--- 50,% de
capital privado e 50% de capital público ~que poderá, num
futuro próximo, atender a essa cobertura das_ exportações brasileiras e, como se trata de uma e:c9~0~ia nilSta; poderia
gozar desse suporte orçamentário por parte do Governo: Mas-,
numa econQillia carerite de recursos como a nosf!:a, difiCilmente
o Banco do Brasil e os bancos privados poderiam aloCar"Tecursos para financiartléritós de 5, 6, 8 anos de prazo a essas
taxas. Quer dizer, temos realmente, ainda por algum tempo,
que dotar esse fundo com recursos do TesOu-ro Nacíonal para
dar competitividade neceSsátia às_ exportações brasileiras e
eventualmente, ao invés de financiar a expbrtaçâô diretamente, usar, como alternativa, os fundos para a equalização das
taxas. Assim, podemos cons-eguir recursos lá fora e o Tesouro
pagar a difeieriça da taXa de juros. O problema, hoje, também
para esse tipo de operação é que ainda o- Brasil tem dificuldades de obter crédito lá fora. Quer dizer, se dependemos
de buscar recursos lá fora, que têm custos mais baixos e de
longo prazo, nem sempre conseguimos isso, em função da
situação económiça do País, que acho que, regularizando-se
brevemente, possamos vir a conseguir. Mas não dispensaria
a intervenção do Tesouro no subsídio à equalização da taxa.
O SR. GIUIERTO MIRANDA- Obrigado, Sr. Minis- ·
tro. Acho que realmente pode ser umà pOsição mista: nunià.
primeira fase. O TesoUro pode equalizar essas taXas e fornecer
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esse dinheiro ao próprio setor, Sistema Finànceíro Brasileiro,
fazendo com que os bancos analisem mais rápido e tenham
condições mai$_ rápidas.
Sr. Presidente, ainda gost~ria de fazer uma pergunta ao
Sr. Ministro relativo à exportação e à parte põlílica, ·pàra
esclarecer melhor esta Casa.
.
Sr. ::Ministro; a-Fõllfa-de S._rauio, de onteri_t, pubiícóú
que o ex-Se;cÚtárío Execuüvo-q_úeV. Ex~ inforiri6u, por Cã.rta,
ao Presidente Itamar Franco que o Banco Central e o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo tinham restl'ições ao pedido de financiamento pleiteado pela Odebrecht
ao Peru, e que o Ministro Eliseu Rezende omitiu taiS"informações a esta Casa. Indago a V. Ex•: por que só agora essa
·posição de seu Ministério vem a público? V. Ex~ tinha conhecimento de que o MICT manifestara restrições ao financiamento
pretendido durante o episódio PROEX-Odebrecht-Peru?_ Não
houve nenhum posicionamento público a esse respeito.
Só para um esclareci~ento, porque a imprensa, hoje em
dia, é muito tendenciosa. As vezes não foi feito, nãó foi dito,
e ela diz que foi dito. É só para um esclarecime_n,to _para
que a Çomissão de Economia tenha a ce'rteza efetivamente
do que aconteceu.
---

0 SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Sabemos que publicamente havia um desentendimentO ·entre a PosiçãO--do-Ministério da Fazenda e a do Ministério da Indústria, do Colnér.:cio e do Turismo, c6m respeito a ·e-ssa Oper-ãÇ'ãO~ O MinistériO
da Indústria, do Comércio e do Turism<;> não era contra a
operação, apenas exigia que determinadas condiçõe~ fossem
cumpridas para a concessão do crédito. E isSo então veio
a público, o Presidente da República avocou para si a solução
do caso, mandou para o S_enado. Eiltão, tenho em conta que
todos esses outros fatos estão superados pela providência que
o Presidente adotou em relação à operação.
~
O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas o Ministério
informou ao Presidente Itamar Fran~o, por escrito, sobre essa
operação?
--O SR. JOSÉ EDUARDQ VIEIRA- Sim, o Ministério
o liífofmou-. ·
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço o esclarecimento, porque o ex-Ministrõ Elíseu Rezende realmente faltou
com esse ponto junto ao Senado, el~ não disse, em nenhum
··
momento, que o Presidente já sabia.
Agradeço o _esclarecil)lento de V._ Ex~
O SR. JOSÉ EDUARP.O YIEIRA -Não me lembr~
precisamente da data, mas tenho agendado o dia em que
o- Presidente da República fõrliiformado do andamento dessa
operação.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Espero que o seu·
Ministério continue vigilante no sentido de salvar operações
duvidosas ou operações muito arfiscadas.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
informa que o Senador Ger$on Cámata,_ está iriScrito-.
O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidente, não podemos excluir o Banco do Brasil 1 podemos colocar b:lncos oficiais, pois o art. 5» da Lei n 9 4.5~5_ contempla e~ses ban_CQS.
Não nos cabe, através de uma resolução modificar, somente
através de_~ma mud~_!lça nesta.
·- O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Trouxe uma sugestão no sentido de. se flexibilizar, se legalmente não é possível.
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O SR. GERSON CAMA TA- Tem de emendar a lei
e colocar instituição de crédito federal ou_ Banco do BrasiL
Era só uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não há mais
Senadores inscritos,- a Presidência da Mesa indaga ao convidado especial se deseja fazer considerações finais sobre o
assunto da pauta de hoje.
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Agradeço a aten. ção com que fui recebido por eSta Comissão. Acredito que
o tema foi suficientemente debatido. Dispenso-me de tecer
mais comentários a respeito do assunto.

O SR. ESPER.IDIÃO AMIN _-Sr]résidente, gostaria.
de salientar que pretendo_ considerar essas colocãções do ilustre MiniStro da Indústria, do Comércio e do Turismo quando
me for dada a palavra na condição de relator.
O SR. PRESIDENTE. (João Rocha) - Convidamos o
Ministro para expot's'uas idéia_s, mas_ vamo_s deix<lr essa discussão para o item 2 da- pauta.
O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, pergunto
se o assunto ·objeto do convite do Sr: Minístro se esgotou,
porque ainda gostaria de fazer uma: .r~rgürítã a S. -Ex~
O SR. PRESIDENTE (João Ro~ha) _:_::Esgotou-se porque não há mais senadores inscritos.
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O SR. MÁRIO COVAS - A lista é feita pelo Poder
Executivo com-6 regra ger~l e- aplica conforme a sua conveníênciã.
Então, a lista: é um problema do Poder Executivo nascido
de demandas no que se refere a exportação. É a mecânica
interna. A lista não deve ser proveniente de uma resolução,
mas uma conseqüência de instruções baixadas. Na realidade,
em cada instante, o Poder Executivo fixa, em face das circunstâncias ou do momento que se vive, da demanda para essa
ou para aquela direção, da maior ou menOr' competftividade
do produto, fixa o que se deve ser feito ou não.
:Acho que não precisa haver menção ã lista nisso aqui.
.O que parece claro é que V. EX" que excluir definitivamente a idéia de que haja alguma coisa que se possa acrescentar além doS limites impostOs pela resolução. daí por que
não deixar em aberto a idéia de que o Poder Executivo eStabeIec,erá as condições paras concessões, e sim~ aEenas, que ele
expedirá as instruÇões para o que já está fixaáo aqui.
Agradeço.~

.O SR PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ~-? n_obre Senador Eduardp Suplicy.
O SR. EDUARDO SDPUCY .:...sr. Presidente, Sr. Ministro, o nobre Senador Esperidião Amin pediu aos parlamentares que formulassem sugestões. -Tenho duas sugestões: uma
não está inteiramente pronta que é de se considerar obras
públicas. construção de sistema de irrigação, tiis de uma usina
hidroéletrica, e assim por diante, como não propriamente
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr.Presidente, sobre
um serviço. Serviços _são outra-s coiSas, corno os serviços que
assunto PROEX tenho uma indagação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ..::.cÓn~~d~·~·pala-. os órgãos públicos prestam, serviço de cortar o cabelo.
A- construção de obras públicas tal v_~?;:_ merece&-.e uma
vra por ordem de classificação ao nobre_ Senador Mário Covas
definição mais especüica, ainda que obras, tais como construe posteriormente ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
ção de usinas, sistema de irrigação e outras tem sido consideradas serviços, fico pensando se não é o caso de se especificar
O SR. MÁRIO COVAS~..::. A que-stão que V. Ex• fez
a questão dessas obras, para que então merecessem na regularefere~se ao art. 5<:> e a redação proposta qual é?
menta-Ção um ·tratamento especiaL Essa é a primeira consideO SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA .:.._ Em relaÇão~ ao
ração e seria uma sugestãO para que houvesse essa conside~
art .. 5<:>, o Poder Executivo, através de agentes fjnanceiros
raçáo. federais, atuará cqmo órgão executor das_operaçõ.e~ 9o finanA segunda sugestão que encaminho ao relator, mas gostacia-merito de que trata o capítulo terceiro.
ria-que o Ministro expressasse a Sua opinião, refere-se a uma
Aípode ser o BNDES ...
proposta de se acrescentar ao art. _3<:> os seguinteS iriciSOS-=-este artigo se refere ãs operações. de firianciamento externo,
O SR. MÁRIO COVAS-Na ú!ÍÍma nÓitliãÓ problema
às exportações brasileiras de bens. e serviço~. realizados. com
do BNDES foi levantado_ como possibilidade. De modo que
recursos orçamentários que obedecerão a seguinte orientação:
ficando agentes financeiros :cobre- na medida em que o BN~
primeiro, orientação sobre a condição de financiamento e
DES for financiador por esse mecanismo ele está automatium limite para não ultrapassar 10% do valor da dotação orçacamente integrado na mesma.
mentária destinada a operações de financiamento à exporQual é a sugestão do art. 13?
ta-ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA -~O ~art. 13 torna
Estou de acordo com estas prophsições, mas gostãrla de
mais clara as atribuições .. ~
acrescentar os seguintes incisos: seria o iilciSo Ili...:... Oconjunto
O SR. MÁRIO COVAS -O aJ'.t ..3e_cta lei, que foi _das operações que amparam as exportações de uma mesma
o que permitiu a Portaria n<:> 7.
empresa nacioii3l não poderá num mesmo exercfcio--=. aí considerado os valores dos desembolsos anuai,s - ultrapassar
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- O Senado fixa
10% do valor da dotação orçamentária destínadas a operações
as condiç6es, não mais o Podei Executivo.
_de "financiamento de exportação.
Vou encaminhar urna cópia ao·v. Ex~ para faciliar. _
O SR. MÁRIO COVÁS - O correto seria: o Poder
Inciso IV: a conjunto dos fmanciameritos externos conceExecutivo expedir_ as instruções dessa resolução que se fizererri
didos a uma deteJ;rninada entidade estrangeira ou por ela ganecessárias_. E isso?
rantidos, nã_o poderá, num mesmo exercício, ultrapassar 15%
O SR. JOSÉ EDU ARDO VIEIRA- Em síntese é isso.
da dotação orçamentária destinadas ãs operações de financiaEu incluiria isso à questão da lista. Não serão todos os
mento externoInciso V: ·o valor global dos fip~nciatnentos externos,
produtos merecedores desse tipo de incentivo. Então, nós
a operações COnceituadas como ex-port3.ç6es de serviços temos uma política industriai, ~etoriaL..
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aqui ficaria até melhor serviços~ e/ou obras,públicas_- _não
poderá exceder a 35_% do 'l;'alor global dos financiamentOs
concedidos em um mesmo exercício.
Inciso VI: as operações de [inandamentos a exportaçOes
de serviços c ob~:as somente serão autorizada,s quando destinadas a amparar projetas que efctivarnente contribuam pãra
a atividadC ecoriômica interna, geração de· empregos no país,
nível de investimentos e modernização tecnológiCa óu que
possam determinar o subseqüente fornecimento de produtos
nacionais- ao exterior.
A justificativa seriã a seguinte: prezado MinistrO José
Eduardo Andrade Vieira, as informações que têm sjdo vinculadas sobre o PROEX, indicam que os recursos financeiros
do programa estão grandemente ccinceTitnt.dQS em determinadas operações, países e· empresas exportadoras, indicam
também que têm sido muito fav9rç.cidas as exportações de
serviços, incluindo obras, quando comparadas a exportação
de bens e dessas, quase a totalidade das operações se referem
a serviços de construção civil no exterior com limitad_a capacidade de geração de riqueza interna. O projeto de_ resolução,
apresentado pelo Relator, preocupou-se com esse aspecto ao
estabelecer o limite de 10% para cada operação individual
-refiro-me ao inciso n do art. 39 -solucionando o pr:obl~ma
da concentração por operação. Agora essa emenda visa estabelecer limites de concentração por países, por empresas exportador;<Js e modalidades operacionais.
É um_a sugestão, Sr. Ministro,_então avalio que seria-importante ouvir e por isso que formulei antes da sua saída
da comissão.
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O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA - Sim, é o valor
do- descrTibÕlso anual, por operação.
.
Caso era tenha duas operaçõies ela vai ter ..
O SR. MÁRIO COVAS- ... quem tem comoteto
o desembolso. Pelo que estou vendo, é isso.

é-.

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA -Perfeito, mas se
a empresa tem duas ...
O SR. MÁRIO COVAS - O limite é de 10% sobre
a:_c!otação orçamentária no que se refere ao desembolso du~
ranie o ano.
_,_
· · ·
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Nobre Senador
Mário Covas, já tinha antecipado isso: o relator não se sente
à vontade para comentar nenhum dessas sugestões nem tampouco o relatório, a não _s_~r no moment'! apropri~d9. _
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem V. Ex' a
palavra.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, nós somos obrigadOs, qualquer um dos Srs. Senadores ou qualquer hÕffiem
que tenha seu programa de trabalho, a fazer uma agenda.
Eu programei" um alnioço de trabalho às 13h e já .estou atrasado. Tenho o máximo interesse, como todos que estão aqui,
nesta mat~ria, por ser relevante.
Eu gostaria-de sugerir, se V. EX•, Sr. Presidente_, aceitasse
e entendesse, bem como os demais membros desta Comissão,
que marCásSemos-a reunião pafaoapós a Ordem do Dia;para
que pudéssemos estudar mais a matéria; se for o caso, ficarmos
até mais tarde. -Eu gostaria de estu.dar mais a matéria, Sr.
PreSidente. Recebi agora; ainda não li, portanto, não tenho
CQndições de discutir.
·
·
·

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Conoedo a palavra ao Ministro José Eduardo Vieira.
··
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Acho que a propo~
sição aperfeiçoa a proposta de resolução, maS com- respeito
ao inciso VI o percentual de 35% pode ser um valor afta.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O que a PresiAgora, como as propostas se referem mais riu menosdência
pede é que não gerem esse interregnO, não·saiam e
ao mesmo conceito, nenhuma delas conflita cOin o -indsõ-Il,
depois voltem.
porque ele já cria uma limitação na operação individual.
Ontem tivemos o relatório dtscutido em -~mplitude. Hoje,
O SR. MÁRIO COVAS - A conside~açã~ de V. Ex•
temos o relatório que o Senador Esperidião Amin apresentaé muito importante. Esta é uma mantira de- o Sen3dp ter- - como relatório definitivo. Então, a partir dessas informações,
alguns parâmetros para que o Poder Executivo,_que vai operaacho que poderíamos; com a colabor<!ção de todos os senhocionalizar a_ liberação de recursos, tenha alguma definição
res, alongar um pouco mais esta reunião. Pode até não ocorrer
por parte do Poder Legislativo ..
a Votação hoje-. tnas a Presidência pede ...

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- O indso II se
O SR. RONAN TITO- Estou_ colocando uma questão
refere aos 10% que não poderão ultrapassar árlualmeilte uma- de ordem, Sr. Presidente.
_
- operação individual. Quer dizer que uma empresa pode ter
Se for com essa intenção de Iazer.-ã ·votaç_ã_o ho}e; eu
duas operações, então teria outros 10% numa. operação para
vou pedir vista.
·
o mesmo país ou para um país diferfm-te. Se" ê isso_ que ·eu O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
estou entendendo. Não é issO? ~·___. colocou bem claro: é para discussão. Nós est,arri6s discutindo.
Nenhuma operação indivÍduát' POderá últ'útpásSar iO%
O SR- RONAN TITO -Sr. Presidente. eu não me
do valor da dotação. Quer dizer, operação individual, entendo
sinto em condições nem de discutir. Eu não li, recebi agora.
que é uma operação de uma determinada _e,mpresa com um
Corno ~ou discutir um assunto dessa complexidade, um assundeterminado país, uma determinada obra. Essa_me_sm"ª- emprer
to que amarra outro, um assunto que tem a ver com outro,
sa fazendo uma outra operação, para outro país para o mesmo
como vou duscutir isso aqui, agora, em profundidade? Ainda
país, mas sendo outra oQra é_ outra operação.
..
Aqui não está çlaro,
mais com essa ameaça que V. Ex~ acaba de fazer, na verdade,
que é velada, de colocar em votação. Sou !)brigado a pedir
O meu entendimento é que seria por operáÇão.
vista.
Se ela tem duas operacões, pode ating"ir-20-% do orçamento.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não estamos
colocando em discussão. E o item 1 da pauta é exatamente
O SR. MÁRIO COVAS- Os !0% nãp são o valor
a visita do Ministro da Indústria e do ComérciO para- expor
da exportação ...
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de -r-esÕiuçã_o

com -_base nas

exportações com financiamento com reçutsO~(do_Tcic:nirO .
Então, pedimos m-ais uin3. vez a V. Ex~ que entenda,
logo após os esclarecimentos do Sr. Ministro, que é muitO
importante, que esta reunião se prolongue um pouco mafs.
O Relator, Senador Esperidião Amin, deve ler artigo por
artigo, dando condições de intcrprctaçãq a cada um dos ~e.nhç

res membros desta Comissão. Então, pedimos a V. -EX" essa
contribuição e essa colaboração.
_
·
O SR. RONAN TITO - U:va_ntei uma quest~o de QI:
dem, Sr. Presidente. GoStaria que V. Ex• me- reSpondesse
se haveria possibilidade de fazermos uma reunião apôs·a leítu-

ra por parte de cada membro desta Comissão_. Não sei se
todos Já leram e já se cncon~ram em condições de discutir.
Não é para decidir, é para d~scutir.
Então, o que estou sugeiindo a esta Comissão é que
após a votação da Ordem do Dia, que acaba 1~. pelas 16h,
nós reuníssemos aqui e, se for preciso, ficaremos até meia~
noite, o que_ for necessário, mas não tenho_ c_ondições de díscu~
tir agora.
As sugestões do Ministro, eu as anotei. Vou estudá~ las,
não sei ainda, quero pensar, quero discutir com· os Jheus asSes-:.
sores para ver qual é a repercussão que isso-tem.~
O SR. PRESIDENTE (JoaoRcicha) --A Presidência
está colocando exatarnente aquilo que V. Exa_d_es_eja, a discussão. Nós rlà6 vamos coloCar o assúnto em votàçã;o:"Para isso
também precisaria haver o número mínimo de membros pre~
sentes.
.
_ __
Então, a Presidência pcdC~ Se possível a colaboração dos
senhores, para logo ap6s·a saída do Ministro._ o SetiadOT E.Sp~
ridião Amin, como relator--da matéria, lerá na íntegra_orf:laiOrio e, posteriormente, a ColnlSSãoVerá se·tem'teiDPo sôfiCíerite
para continuarmo-s a discussão ou Se faremos __ u-ma reunião
após a Ordem do Dia.
. ---~
Eu queria que V._ Ex~ nos permftisse, priffiêíto-;- saber
do nobre Senador José Eduardo se S. Ex~, co-mo_ Ministro
da Indústria, do Comércio e Turis-mo, deseja fazer mais esclarecimentos e_se V. Ex~ também estão satisfeit()s com as infor-.
mações prestadas por S. E~ '
· ·
··
O SR. RONAN TITO _,Sr. Presidente, V. Ex• não
decidiu a minha questão de ordem, ·que· antecede a liberação
do Ministro. S. Exadeu sugestões, que voue_studar. Eu gostaria
que V. Ex~ respondesse a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
da Mesa passa a palavra ao Ministro JOsé g·dUã.rdo Vieira
para as considerações finais, tendo em vista cJ.ue rião há mais
nenhum orador inscrito.
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Agradeço a atenção dos Srs. Senadores e dcV. Ex.. , Sr. Presidente, em me
convidar para prestar estes esclarecimentos. Já respondi ao
Senador Eduardo Suplicy; acredito_ que as e~endas aperfeiçoam, como bem diz o Senador Ronan Tito_, merecem uma
discussão para deixar um pouco mais claro se não há um
conflito entre uma e outra. Mas elas são realmente aperfeiçoadoras. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência
agradece a presença do Ministro e se coloca à disposiçãO de
S. Ex~ para tratar dos pr9bJemas _!l~~ionais af~~~-~ a .~.ua. áre~,
à área da Comissao e fica m-uitO sãtisfeiia Coni o pronto atendimento que S. Ex• deu a esta Comissão, Mliit6 obrigado, Sr.
Ministro.
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Concedo a palavra ao nobre ~enad9r Ron_?_n Tito.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, gostaria que
V . Ex~ respondesse a questão de ordem que levantei. Eu,
como todos os membros desta Comissão. acredito, estou muito
interessado iteste assunto. Também conhecemos a com-pie~
xidade a do tema. Por isso tenho um almoço de trabalho
par'ã discutir os assuntos que são pertinentes a essa portaria.
lá_ estou atrasado.
A qUestão de orde-m é _se V. Ex" não poderia. levantar
esta reunião, convocando para após a Ordem do Dia aqui
vo.ltarmos, com alguns que já leram duas ou _três vezes a
questão final-do relatório do Senador Esperidião Amin. para
que possamos ter Uma discussão prolongada sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidéncia
pede a compressão mais uma vez dos_ Srs. Senadores, para
que o Senador Esperidião Amin possa ler o seu relatório.
Posteriormente, marcaremos um novo horário para discuti-lo.
Solicito ao nobre Senador Esperidião Amin que proceda à
leitura do seu relatório.
O SR. RONAN,TITO- Sr. Presidente, levantei uma
questãO ~e ~-<?idem. V. Ex~ tem que re~ponder à questão de
ordem; de_po!s, pode f~_~er os apelos que quiser. Por fav.or!
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A nossa preocupação é a mesma de V~ Ex" Após a leitura do relatório. vou
suspender a reunião, como pede V. Ex_•, e após a Ordem
do Dia retornaremos a esta Comissão para continuarmos a
discussão sobre o relatório do Senador Esperidião Amin. Esta
éª- _contribuição que a Presidência pede a V. Ex• Vamos
noS ·ater simplesmente_ à leitura do relatórioPedimos ao Senador Esperidíão Amin que faça a leitura
do seu relatório.
O SR. BELLO PARGA =--·sr. Presidente, gostaria de
saber se durante a leitura do relatório, que será feita pelo
Senador Esperidião _Amin, é facul.tadQ pedirmos esclarecime·ntos~ Pciique se for a simples leitura, temos o avulso em
mãos. Só teria sentido fazer a leitura do relatório se houvesse
Oportunidade de pedirmos algum esclarecimento no decorrer
·da mesma.
. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
pede a leitura para cumprir uma exigên-cía'-do Regimento In~
terno.
_
_
Isso não impede que c3da SenadOr. após a leitura, venha
a discutir o relatório.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Arniil
para a leitura do seu relatório:
- 'o SR. RELATOR: (Esperidião Amin) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tivemos uma primeira re_união sobre e-?te as~
sunto na última terça-f~ira. Gostaria de contar com a compreensão de todos par<~; que eu não seja obrigado a impor
aos meu Pares uma noya leitura do relatório, exceto naquilo
em que isto estabeleceu alguma modificação. Até porque seria
um castigo pat:_a os que participaram da reunião de terça~feira.
Eu parto do princípiO de que devemos beJ?.efidar- um pouCO
aqueles que puderam participar. Não estou ÍI].Criminando os que ç.ªo estiveram aqul.-.
Mas não Posso- deixar de fazer aqui um comentário que
façó questão que conste em ata. Ouvinlõs há _Pouco, durante
a visita do Ministro José _Eduardo Vieka, a quem dedico apre~
ço há muitos anos, algo que me espanta do ponto de vista
regimental e legislativo. Porque ofereci, ontem à noite, com
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o esforço extraordiriário das Pessoas que estâo_me ajudando~
o novo texto do projeto de resolução, no qual procurei acomoM
dar aquelas dúvidas que foram suscitadas na terça-feira, mas
nem pude apresentar. FiZ isto, quero ágora eSclarecer ao Presidente da ComisSão, oUvinao o Ministério da Indústria e do
Comércio-, o MinistériO da -Fazenda, o Banco -do Brasil, e
ouvindo aquelas entidades mais ligadas ao assunto;- córit ãajuda decisiva da assessoria do Senado Feder"!l. E_espant~-_rri_~
que um Ministro de Estado tenha dito textualmente: ''NãOpude conversar ainda com o Ministro- da Faúnda, maS quero_
trazer a seguinte sugestão ... "Isso mostra aqui não há nada
de pessoal - o grave desencontro que existe n~ste qov~rilO~
É um desencontro -da maior gravidade, enquanto o País hoje
se debate com o seguinte fato: são_ 2_ bilhões, 427 milhões
de dólares a preços de 14 de maio, hoje deve ser mais, que
estão sem qualquer regra operacionaL Não há operação nenhuma, porque não há órgão algum para tratar desse assunto.
Esta minha manifes_tação tem que ficar registrada em ata.
Quanto às observações aqui feitas, receDi"hoje dois conjuntos de observações. O primeiro, do nobre Senador Eduardo Suplicy, que passarei a comenta.r ein seguida, e o outro
do Sr. Ministro da Indústria e Comércio. Não posso acolher
a sugestão referente ao art. _59 por duas razões: primeiro,
porque existe a Lei 4.595, aqui mencionado pelo Senador
Gerson Camata, que atribui ao Banco do Brasil essa função.
Segundo, eu não gostaria que o BNDES, um Banco que não
tem agências, ficasse com esse encargo_ Vou ser bem claro:_
isso ensejaria que o BNDES conveniasse·corti Bahtos prívãdospara tirar do Banco do Brasil uma atribuição _-que eiste já"
aprendeu a fazer_. Portanto, por uma razão legal e por uma
razão ética, não posso aceitar essa sugesfão.
Segundo- está no art. 13 -o que o projeto de resolução
estabelece são parâmetros. Condições operacionais, que tem
que estabelecer é o Governo. Não posso acolher_,_ Vamos ser
bem claros, o Governo vai ter que baixar outra portaria: A
portaria que ele revogou praticamente na sua totalidade terá
que ser restabe-lecida. Não sei o que irá se escreVer. Mas
para se ter uma idéia, nesta resolução n_ão existe _sequer uma
palavra sobre equalização, que é a maior parte da dotação.
Equalização é operação interna. Há uma confusão aqui no
que se fala. Uma coisa é çrédito ap. e{'l:portador brasileiro.
Isto não é objcto desta resolução. _Esta resolução, de _acordo
com o art. 52, inciso V, só pode falar de crédito ao importador
lá fora ao tomador. Pela ConstituiÇãO-, o que incumbe ao
Senado Federal é operação externa e não interna. Equalização
de juros para quem vai exportar é Operação interna. Para
se ter uma idéia, dos 2 bilhões de dólares, em números redondos, que tem no Orçamento deste ano, 600 milhões de dólares
são para financlã.mCnto -ao importador. Não sei se me faço
ent~nder. Operação interna -não te_m ·nada a Ver com isso
aqm.
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O SR. EDUARDO SUPL)CY ~ Senadqr Esperidião
Amin, uma coisa é oposição, outra é querer. Acredito que
V. Ex~ tenha des_ejado falar que se houvesse alguém interessado em obstruir o trabalho do Governo faria es-se tipo de
cois~. D,e outra forma, V. Ex~ estaria dizendo que aqui não
há querri faça oposíção ao Governo,_o que não é verdade.
~.
. O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Senador EduardO Suplicy, eu Vou adjetivar a palavra opo_sição agora. Como
~qui, independente de ser ou_náo _Governo, existe um espírito
construtivo, se fosse só _oposição; Ou seja, oposição pàra cobátr, oposição cegã, radical, que não olhasse o. inter~ss~ do
País, isso é o que se faria aqui.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
fez questão de mostrar a importância deste assunto; entendeu
a profundidade, a responsabilidade e a agilidade na decisão.
Por isso a Presidência agraaece ·aos Srs. senadores á presença,
-~ssa dimensão da importância do assuD.tO. E desde o primeiro
momento. quando recebeu essa soliciúiÇãq teve o Cuidado,
a. preocupação de agilizar o máximo possível. Para iss.o, torna
público que contou realmente com toda a consideração, todo
a preço e toda a agilidade de V. Ex•
A Presidência inSiste, mais urna vez, que·este assunto
tem que continuar em pauta para uma decisão no_ prazo mais
curto possível.

O SR. RELATOR (Esperidião Amín) - Finalmente,
as outras observações objetivas que recebemos aqui foram
as do Senador Eduardo Suplicy. Lamentavelmente, só há poucos minutos S. Ex~ pode me entregá-las, mas irei comentar
com o maior respeito, porque são sugestões, emendas concretas.
A n 9 3, que seria o inçiso-m do art. 3", diz:
"O conjunto -dàS OJ)erã.ções que amparam-exportações de uma mesma empresa nacional não poderá, em
um mesmo exercício, ultrapassar 10% do valor da dotação orçamentária destinada às operações de financiamento à exportação."

Eu quero dizer para todos os senhores quem me deu
esta sugestão, para verem como temos que andar discutindo,
e vamos encontrar afinidades as mais curiosaS. QUein me deu
esta sugestão: "Você deve evitar que haja concentração",
foi o Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, na última segundafeira, lá em São Paulo, é a única sugestão que eu tenho para
dar;- e evita concentração.
Foi dessa sugestão que surgiu o iníci~o II:
~·Nenhuma operação individu31, no que se refere
ao seu desembolso anual, poderá ultrapassar 10% do
valor da dotação orçame:rlt3ria destinada às operações
de financiament~s de" exeortação...
Os 10% - frisei na terça-feira - é um ·numero referenO Governo vãi ter que reescrever a-portatià"illteira sobre · cial; eu não conhecia todas as operaçõ'es para saber se 10%
ia causar embaraço oo:não. Hoje, mostrando mais uma vez
equalização porque não escrevemos nada. Milhares e milhares
essa afinidade, o Senador Eduardo Suplicy- uma afinidade
de empregos estão dependendo do desencalhe da carteira do
insuspeita, portanto - complementa aquela observação com
Banco do Brasil. São 2 bilhões, 427 milhões de d_ólares de
o inciso III; que diz que além de evitar concentração na operaoperação de exportação, a preços de 14 de maio. Os s_enhores_
ção, quer evitar a concentração na empresa.
imaginem se alguém nesta sala qui~é~se fazer oposição ao
Governo. Era_s_ó_pcdir u:rila auditoda·para cada"operação
Eu ent~nd() que manter o Banco do Brasil significa demoque foi aprovada. Quando a Ministra 4~- R~J~ções Exteriores
~~~~ar. O B~nco_ qo B_rasil teJU agência, e qualquer pioneiro
exportadar terá acesso_ a uma porta para conversar sobre o
da Colômbia esteve aqui no Brasil, com o Presidente da RepúProex, se o agente for o Banco do Brasil. Se for o BNDES,
blica; "ela veio agradecer uma operação que está aqui. Contrato
por exemplo, eu não sei q·ual será a porta à qual ele vai
aprovado e não feito.
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se dirigir. Eu não sei. Ele vai conveniar, o BNDES vai conveniar; é claro que haverá outros operadores, pode ser banco

estadual, pode ser o próprio Banco do Brasil. Mas obtida
essa democratização, entendo que nós estaríamos agravando._
Com o espírito da coisa eu concordo; concordo, por essa
afinidade entre os incisos II e III. _Só que cu não sei se não
estaríamos partindo-para virtualmente penalizar CJ.uein conseguisse competitividade. Se eu tivesse que dar o meu_ ponto
de vista final hoje, eu diria não. Se a matéria não for decidida
hoje, eu me reservo e direito de examínar a cbnfigl.i.ração,
porque tem que combinar, e V. Ex• concoida que tem-que
combinar o segundo com o terceiro, para ver qual é a r-e$ultante~
---------Quando estabeleci 10% eu não sabia, por exemplo, que
isso impediria a assinatura dO contrato Karon-3. Está no inciso
II, e isso já impede. Tem que mudar o cronograrna._de Karon-3,
que é uma operação já aprovada - aprovada em janeiro
desta ano, portanto aprovada por este Governo, quando era
o Ministro da Fazenda o Sr. Paulo Haddad- cujo cr_o:nograma
de desembdso é superior a 10%, pelo menos em dois exercícios. Mas já bateu num assunto que está aprovado e- não
assinado.
Eu só pediria cautela para saber quãl seria o -reflexo combinado disso, dentro deste espíritO: assegufar;--democratizar,
com isso e~ concordo. Agora, ao exigir uma diluição - me
permita a expressão - ideal, eu posso esbarrar com uma
realidade com base em levantamentos de situação.
O SR. GILBERTO MIRANDA aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. RELATOR (Esperidião Ainin) -·Com muito
prazer.
O SR. GILBERTO MIRANDA - O q·ue poderia ser
feito para pedir a reanálise de Karon-3, tendo em vista que
é praticamente serviço, serviço e _serviço, grande parte do
finand3.rri.ento. Eu não sei, mas_talvez o Banco do Brasil,
a sua assessoria possa infornúlr qual o· Valor dÕ serviçO e
qual o valor de bens.
O SR. RELATOR (Esperídião Amin) -·casualmen"te
eu tenho aqui. Eu solicitei ontem ·ao diretor-·do Bãnco do
Brasil que me fornecesse elementos, inclusive este croriogra. ma. Eu só tenho esta informação do cronógrama_porque tenho
o resumo. O valor, o total do empreendimelll:o, ãs Obras civis
da hidrelétrica Karon-3 do Irã, é de 946 milhões de dólares.
O valor das exportações brasileiras a serem fiitaitCiidãs, preço
FOB, é de 359,7 milhões de dólares, sendo: bens de capital
70 milhões de dólares; bens de consumo duráveis, 21,5 milhões
de dólares; bens intermediários, ou seja, -bens que serão agregados ao bem final, 81,6 milhões de dólares; serviç_os realizados no Brasil, 95,8 milhões de dólares; serviços realizados
no exterior sem remessa de divísas;9U;8-inilhões· dé dólares.
Posso, inclusive, considerar para efeitO cte AniiiS COmo
matéria lida o papel que estou lendo; é _do Banco do Brasil,
para que não haja dúvida. E o cronograma --agora respodendo à segunda parte: 1993:39,998 milhões de dólares; 1994:
70, 862 milhões de dólares; 1995: 81 milhões de d-ólares; portanto, aí bateu mais de 10% a dotações; 1996: 80,822 milhões
de dólares; 1997: 24 milhões de dólares; 1998:7,748 milhões
de dólares, perfazendo um total de 305 milhões de dólares,
que correspondem a 5% dos 359 milhões de dólaies; qUe
é o valor total da exportação; a participaçãO do programa
é de 85%.
- ·-
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lnciso IV: Propõe o Senador Eduardo Suplicy:
··o conjunto dos financTa-nientos- externos cOricedidos a uma determinada entidade estrangeira, ou por
ela garantidos, não poderá em um mesmo exercíCio
ultrapassar 15% da dotação orç-am-entária destinada às
operações de financiamento externo:"
O -o·• 15 - não sei comf? o Senador Eduardo S_uplicy
chegou a este número. É um número mágico, não é? O n"
10, eu falei também que é mágiC_o. veja berri~ _estamos fazendo
urita eXperiência, em tese_, que deve ser confrontada com a
realidade. Basicamente, essa é uma questão política.
- Todos sabemos que o Brasil já passou por vários tropismos- fototropismo, por exemplo, é o movimerltO das plantas
à procura da luz. Já passamos, nas relações internacionais,
por vários tropisinos. Já tivemos o tropismo da África. Jà
tlvelnos mais do que temos hoje. Então, quando a política
nacional voltada para as relações exteriores nos indica um
determinado interesse, pode ser que resolvamos assumir um
·pafs-chave nesse movimento, por uma razão de política externa, e eventualmente poderia ser confrontado com esse número
.-aleatório- para não repetir a pãlaVra-mágica. -- Repito, nada Contra que tarilbém venha a favor da nãoconCentração. Assi"m como uns querem concentrar aqui, outr<?~ querem 1~. Quer ~izer, filoso_-(ican:tente sou a favOr. Apenas recearia escrever, hoje, 15%. Se tivesse que responder
definitivamente hoje, assumiria com resSalva. E, se a matéria
· não vier à votação hoje, Pedirià até para deixar o seguinte:
concordo com o princípio e gostaria até de discutir coin o
Senador Eduardo Suplicy, sobre o -parq-ue do número, confrontando com a prática.
- O SR. EDUARDO Si.JPLíCY :__Ouvido de .onde vem
a referência ... (inaudível)
O-SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Olha, o que
eles me disseram foi exatamente isso- é um problema político. Não é um problema operacional. É um programa -de risco
quanto a um país. ·concentrar é ruim; temos o exemplo do
caSb da Polônia que representava uma soma apreciáveL Tudo
-iss'o, dentro de um princípio político·:e de geo-política PrinCIpalmente- numa lembrança que homenageia o nosso querido
Golbery do Couto o Silva.
Inciso V:
ao vaiOf global dos finilnciamentos externos a operações conc~ituadas como exportação de serviços, não poderá exceder a 35% do valor global dos fiil!)nciamentos coõ.Cedídos em um mesmo exercíCio.''
Ora, isso implicaria em -dizenrios, num engessamerito de
uma resolução, o _seguinte: 65% é pa-ra bens e 35% ê p.:irã.
serviço. Virtualmente era isso u- que se-estaria dizendo. Se
~i_!nilo a 35% o serviço",_- a porcentage-m com reiação aos bens
pode passar, pode ser 70%, 75%, nl."aS serviços -não" podem
··
·
exceder a 35%.
Por esse demonstrativo, pode observar-se que no item
exportação de serVIÇOS, vai junto um conjunto de bens expressivo. Estou, evidentemente, tomando coino idônea a informação do Banco do. Brasil - e não poderia ser diferente.
Senão, vejamos: num montante deUS$ 360 milhões, serviços
-fora --represeOtam um quarto. Todavia, essa operação
toda está classificada como exportação de serviço. Não preciso
dizer que na exportação de serviços o País viabiliza sempre
a exportação de algum bem sempre - , além de gerar serviços
e criar empregos - sendo e~ta última preocupação minha
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e do Senador Eduardo Suplicy .Tanto é que eStamOS cobrando;
já está inserida na primeira resolução, e hoje está mantida,

que haja essa preocupação coro a geração de emprego.
O que diria a respeito' desse assunto seda_diferente. Creio

que a maneira de cobrarmQs isso é na Lei Q_rçamentária.
Então, o Executivo. de_vetá_ fazer a distribuição dos recursos

orçamentários em bens de serviços. Em vez de vir em bloco,
se- aconselharia na resolução que o ExecUtivo demonstrasse
qual o balanço neste ano- de 65%, cte 35%? Pode ser q~1e
ano que vem não seja, de <!COrda com o andamento da prÓpria

política de exportação. Penso que se-rialnais açleqtiado do
que cristalizar numa resolução doSenado . .SãQ os comentários
··
que desejo fazer.
Quanto ao inciso VI:

"As operações de financiamento de exportação
somente. serão autorizadas quando destinadas a ampaR
rar projetas que efetivamente Contribuam para a atividade econômica interna e geração de emprego no País,
livre de investimento e modernização tecnplógiCa, o
que pode determinar o subseqüente fornecinieritO de
·
produtos nacionais ao exterior ... "
Foi acolhido com louvor.
O SR. EDUARDO SUPUCY ..,.-Inclusive, se me permite dar pelo menos um parâmetro. No próprio momento
em que as empresas vierem a solicitar e propor projetes,
vão ter a preocupação de demonstrar quç esse_~ cptérios estão
sendo atendidos.

n SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Exatamente,
isso passa a ser um valor de referência, ou seja, a: análise
de custo e benefício tem que compreender isso - se bem
entendi a intenção do Senaçi.or. E vem J;'igorosamente ao encontro do que penso, e que a resolução procurou dirigir.
O SR. EDUARDO SUPLICY acatado o item VI?
_

Em princípio, ficaria

O S_R. RELATOR (Esperidião Amin) _
acatado m totum.
O SR. EDUARDO SUPLICY aguardaremos a hora da decisão.

O item VI,

E sobre os outros

· O SR. RELATOR (Esperidíão Amin) - Qúarito ao m
e o IV, reservo-me o direito de analisar o número até pela
conveníência de se ter esse número. Quanto a V, te~taremos
escrever de outra forma, como um ·endereço para que o ExecuR
tivo, nos procedimentos orçamentários e, afinal, na Lei OrçaR
mentária - respeitada a própria conveniência operacional
. do Executivo - diga isso.
·.. . O SR. LUIZ ALBERTO - Ouvi atentamente a expo; SIÇão do nobre Senador Esperidião Amin. QUero, data venia,
discordar de S. E~ quando faz reparo à sugestão que o MinisR
tro José Eduardo trouxe a essa Comissão. S. E~, o Senador
Esp~rí~i'ão Arnín, parte do pressuposto que o BNDES- faria
convêmos com outros bancos estaduais, e a sugestão do MinisR
tro José Eduardo foi clara, no sentido de que·o--órgão financeiro, o que fará os financiamentos e as análises das operações,
será uma instituição financeira _federal. CoilseiJ.Uentemente,
não se corre o risco que o· Senador Esperidião Amin supõe
existir.
Ademais, se houvesse esse risco seria facilmente contornado através de uma disposição na resolução," determin"ando
que essas operações só__ poderiam ser feítàs por instituições
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financeiras federais. Creio que o·BNDES é um órgão -que
também, à semelhança do Banco do Brasil, tem larga expeR
riéntia em projetas de financiamentos. Eram as observações
que gostaria tle fa:ier a respeito das- colocações do Senador
Esperidião Amin.
. . O SR..RELATOR (Esperidião Amm) _;__Desejo dizer
que 1-e-speitO, por todos -os títulos, ã-·colocação do Senador
Li.lli Alberto. Agora, coloquei as duas hipóteses e não posso
me afaStar deias. Não sendo o Banco do Brasil, e sendo o
BN:DES, o -órgão que Viesse a ser defi~ido, repito: haveria
um embaraço legal. Funcionalmente, são duas as dificuldades.
O.BNDES só_ te~ J.!-ma porta: o Rio de Janeiro. A quem
o solicitante se dirigiria?
O SR. LUIZ ALBERTO- A sugestão do Ministro náo
exclui o Banco do Brasil, que é também uma iiistitU.ição fin_an-ceira federaL Poderia ser tanto o Banco do Brasil quanto
o BNDES, Banco do Nordeste e outrosO SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Do meu ponto
de vista, não pode ser outro que não O Banco do Brasil.
É esse o meu ponto de vista. Por quê? Porque a lei assim
o estabelece~ e nenhum outro teria o alcance nacional que
esse banco t(;!m. E internaciOnaL Veja: -O_ BNDES_só tem
uma porta: o Rio -de Jap.elfo. Ela atUa·atrayes dê_CõDy~p~_os.
É isso mesmo! Como é que o BABESC_, para falar do meu
Estado. é agente financeirO de um programa do BNDES?
Por via de convênio. Como é que um banco privado pode
ser?
O SR. LUIZ ALBERTO - (inaudível) ... os Corr~ios
(?) têm cinco.
·
O SR. RELATOR (Espíridião Amin) -Claro.
O SR. LUIZ 1\.LBERTO- À medida em que lei determina que o BNDES 'faça a operação ... (inauaível)...
O SR. RELATOR (Esperidião Amin)- Recebo a informação de que o Finamex,por ~?C_e~plo, do BNDES, é operado
de aCordo corri o que digo: por convênio. O BNDES é o
agente designado para o Finamex. Claro, porque, a Finame
é dele~ A finame é uma agência do BNDES0 SR. LUIZ ALBERTO- V. Ex• não é contra, obviamente, os financiamentos do BNDES através do Prbex? _
O SR. RELATOR (Esperidiáo Aminí - No caso do
Proex, soul
O SR, LUIZ ALBERTO - Creio que isso democratiza
ainda mais o acesso~ na medida em que os bancos de desenvolvimento estaduais ou regionais podem atuar tarilbém, fazendo
- -cooperações. Já que V. Ex~ qUer crer que há democratização
nas liberações, V. Exa não há de querer concentra.r. bens num
banco, por mais respeitável que seja·, como o Banco do BrasiL_
O SR.-RELATOR (Esperidião Amin)- Volto à questão
dita inicialmente. Primeiro, do ponto de vi~ta legal teremos
mexer numa lei; segUndo, o Banco do Brasil _é o agente
operacional. Não vejo por- que mudáRlo. Para isso deveria
haver uma razão. E as razões que vislumbra são mais de
inconveriiêúcias -do que conveniêriCias. Para quem? Para a
operação do sistema, do ponto de vista do Gove-rno, e_ para
o usuário. Por quê? Se tenho no Banco do Bras_il uma est~rutura
-que tem portas suficientes para que alguém do iritirior· do
Brasil entre ne~se programa, e a alçada que existia- era de
até US$ 5 milhões, diretamente pi!lCI Ba:OCO do Brasil, fiXada
em função da organização_ que havia, não vejo por que cent_raR
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lizar isso para um banco que não tem portas e ·que te~á de
utilizar portas. Das duas uma: ou itá usar as portas do Banco
do Brasil, ou irá usar outras portas. Só isso.
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apuração mais longa, de sete, oito anos, deveriam ser feitas
por um banco de desenvolvimento como o SNDES.

O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Quero dizer
que_, não obstante sejam argumentos muito procedentes, desejo dizer que mantenho o meu ponto de vista pelas duas razões:
pela razão de nature~ legal e pela de conveniência. Creio
que, operacionalmente, é_melhor que o Banco do Brasil contirísticas bem pouco económicas.
---nue operando, como está, o Proex, respeitadas evidentemente
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Por isso não
as razões por V. Ex~ ressaltadas.
fiz restrição à questão do Finamex. Esta é urriã agência de
O .SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
financiamento de máquin,s, equipamentos e out!:_as.
da _Mesa agradece a presença de todos.
O SR. LUIZ ALBERTO- (inaudível) ... de longo prazo
Na próxima ~erça-feira, dia 1'?, a pauta será única para
são mais afeitas a banco 9c desenvolvimento econômko, como
voltarmos a discutir o assunto Proex, o relatório final do Sena:é o caso do BNDES, e não um comercial como é o caso
dor Esperidião Amin, para poste-rior votação. Agradeço a
do Banco do Brasil.
-todos pelo apoio que têm dado à Presidência da Comissão
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) - Respeitado o
e. pela demonstração de que o Senado sempre está _presente
seu ponto de vista, desejo lembrar que as operações aqui
quando se buscam soluções para o interesse maior do País.
Obrigado.
_
têm, no máximo, 180 dias.
'EStá encerrada a reunião.
O SR. LUIZ ALBERTO -Essas poderiam ser feitas
(Levanta-se a reuniãO às 14 horas e 10 minutos.)
pelo Banco do Brasil. E as que tiverem processo de uma
O SR. LUIZ ALBERTO - Vejo uma boa razão. Se
V. EX" não vê, cu vejo. Vejo que o Banco do Brasil tem
caracterfsticas comerciais, e o BNDES- é banco de caracte-

